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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie van de afstudeeropdracht bij Vivre te Maastricht. Deze
afstudeerscriptie is geschreven in het kader van de opleiding People and Business
Management met als richting Management in de Zorg en Dienstverlening (MZD). Deze
opleiding wordt aangeboden door Zuyd Hogeschool te Sittard.
In een periode van 20 weken heb ik een onderzoek verricht naar het gedrag van de
medewerkers in het kader van brandveiligheid. Dit onderzoek heeft een probleemstelling en
is verder uitgewerkt door middel van een vijftal deelvragen.
Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd in opdracht van Vivre. Vanaf 1 januari 2014 gaat Vivre
fuseren met GroenekruisDomicura. Zij zullen samen verder gaan onder de naam Envida. In
deze afstudeerscriptie wordt er gesproken van Vivre gezien het feit dat het gehele onderzoek
heeft plaats gevonden voor 1 januari 2014.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken.
Allereerst wil ik Vivre, in het bijzonder Carla Janssen, graag bedanken voor de stageplaats
die zij mij hebben kunnen aanbieden. Daarnaast wil ik Carla Janssen bedanken voor de
begeleiding die zij aan mij heeft gegeven tijdens de stage en het schrijven van mijn scriptie.
Ik heb dit als zeer prettig ervaren. Hierbij wil ik ook Harrie Hoenjet bedanken voor de
begeleiding die hij mij vanuit school gegeven heeft. Verder wil ik graag Math Boon, Pierre
Bisscheroux, Albert Jansen en Fedde Makkinga bedanken voor het verschaffen van
informatie voor mijn onderzoek. Ten slotte wil ik graag de afdelingsmanagers, de
pleinmanager en alle medewerkers van ‘de Bron’ bedanken voor het invullen van mijn
enquête.
Dan rest mij nog u veel plezier te wensen bij het lezen van mijn scriptie.
Elke Platzbeecker
Maastricht, januari 2014

“Hierbij verklaar ik
afstudeerwerkstuk.
Datum:

dat ik akkoord ga met de inhoud van dit

Handtekening:
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Samenvatting
Brandveiligheid kan bekeken worden vanuit de BIOG methode. Tijdens het onderzoek blijkt
dat de aspecten BIO (bouwkundig,installatie technisch en organisatorisch) in orde zijn. Het
probleem ligt bij de G, het gedrag. Voor dit onderzoek wordt de focus gelegd op het gedrag
van de medewerkers van de Bron. Om dit te kunnen onderzoeken is de volgende
probleemstelling opgesteld:
“Kan het project “Geen Nood bij Brand” een bijdrage leveren aan de verandering van het
gedrag omtrent brandveiligheid van de medewerkers in de Bron?”
Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Bij
fieldresearch is er gebruik gemaakt van enquêtes en interviews. De probleemstelling is
opgesplitst in onderstaande deelvragen:
1. Wat is veiligheid en hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
2. Wat is veilig gedrag en waarom gedragen mensen zich onveilig?
3. Wat is het project “Geen Nood bij Brand” en hoe kan dit project het gedrag van de
medewerkers beïnvloeden?
4. Hoe veilig gedragen de medewerkers van de Bron zich nu omtrent brandveiligheid en
waarom?
5. Kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers van de Bron
beïnvloeden?
De volgende drie factoren beïnvloeden de intentie tot gedrag en het uiteindelijke gedrag:
 Attitude ten opzichte van gedrag: bewustwording, ervaring, concurrerende attitude,
kennis en verantwoordelijkheid.
 Subjectieve norm: de mening van leidinggevenden en collega’s.
 Waargenomen gedragscontrole: de mogelijkheid om gedrag te vertonen.
Het project “Geen Nood bij Brand” is een project dat ervoor moet zorgen dat Vivre beter
voorbereid is op een brand. Hiermee wordt de kennis, de bewustwording en de
verantwoordelijk van de medewerkers vergroot en beïnvloed. Door deze factoren te
beïnvloeden wordt geprobeerd het gedrag van de medewerkers te verbeteren zodat het
gebouw brandveiliger word.
Het uiteindelijke doel is het veranderen van het gedrag ten aanzien van brandveiligheid.
De volgende factoren zijn volgens de enquête het minste aanwezig bij de medewerkers en
zullen dus als eerste beïnvloed dienen te worden:de bewustwording (belangrijkheid), de
ervaring, de concurrerende attitudes en de subjectieve norm
De overige factoren zijn volgens de uitkomsten uit de enquête goed aanwezig, namelijk: de
kennis, de verantwoordelijkheid en de waargenomen gedragscontrole.
Verder kan er geconcludeerd worden dat er wel degelijk verschil is tussen BHV-ers en niet
BHV-ers. Dit heeft te maken met het feit dat de BHV-ers een opleiding hebben gehad en
deelnemen aan ontruimingsoefeningen waardoor zij voorzien zijn van de kennis en ervaring
omtrent brandveiligheid. Dit heeft ook betrekking op het verschil tussen de zorgmedewerkers
en de medewerkers in de overige functies omdat de medewerkers in de overige functies
geen BHV-ers zijn.
Om het gedrag van de medewerkers in de Bron te beïnvloeden moet ingespeeld worden op
bovenstaande factoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het project maar dienen ook
andere middelen zoals instructies en oefeningen worden ingezet. Er wordt aanbevolen om te
letten op de communicatielijnen en de continuïteit van het project. Daarnaast wordt er
aanbevolen om een aanspreekcultuur te stimuleren. Als dit alles wordt toegepast dan zal de
intentie tot gedrag beïnvloed worden en zo zal het gedrag omtrent brandveiligheid positief
kunnen veranderen.
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Management Summary
Fire safety can be viewed from a method called BIOG. BIOG stands for architectural,
installation, organizational and behavior. The first three aspects are well organized. The
aspect behavior is the problem. The employees from ‘de Bron‘ are making the place unsafe
by their behavior. For this thesis the focus will lay on the fire safety behavior of the
employees in ‘de Bron’. The main question in this thesis is:
“ Can the project “Geen Nood bij Brand” contribute to the change in behavior concerning fire
safety of the employees in ‘de Bron’?”
Desk research and field research are being used during this thesis. To give a correct answer
to the main question from this thesis, the main question is divided in five sub questions.
1. What is safety and how is the safety secured?
2. What is safety behavior and why are people acting unsafe?
3. What is the project “Geen Nood bij Brand” and how can this project influence the
behavior from the employees?
4. How safe do the employees act in ‘de Bron’ and why?
5. Can the project “Geen Nood bij Brand” influence the safety behavior from the
employees in ‘de Bron’?
The next three factors influence the intention of behavior and the final behavior:
 Attitude of behavior: awareness, experience, competitive attitude, knowledge and
responsibility.
 Subjective norm: the opinion from the executives and colleagues.
 Perceived behavioral control: the possibility to show specific behavior.
The project “Geen Nood bij Brand” is a project that is developed to prepare Vivre against fire.
With this project the knowledge, the awareness and the responsibility of the employees will
grow. By influencing the factors, this project wants to achieve a safer building. The final goal
is to change the behavior with respect to the fire safety.
The following factors are the worst developed according to the survey: awareness,
experience, competitive attitude and the subjective norm.
The other factors are according to the survey well developed: knowledge, responsibility and
the perceived behavioral control.
There is a difference between the emergency response team and the ‘normal’ employees.
This difference is because of the education and practices experience of the emergency
response team. There is also a difference between health professionals and other personal.
This is because all the other employees are not part of the emergency response team.
To influence the behavior of the employees from ‘de Bron’, there are actions needed on the
factors that are showed above. To accomplice this, Vivre should work with the project “Geen
Nood bij Brand”, with instructions about fire safety and with evacuation drills. There is
recommended to watch the communication in the organization as well as the continuity from
the project. Other then that it is important to stimulate the contact culture. If al these things
are achieved, then the behavioral intention will be influenced and then the fire safety can be
change.
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Inleiding
Deze scriptie is opgesteld in het kader van het afstudeeronderzoek voor de opleiding People
and Business Management, Zuyd Hogeschool Sittard. Deze scriptie is geschreven voor het
uitstroomprofiel Management in de Zorg en Dienstverlening (MZD).
De aanleiding van dit onderzoek is het gedrag omtrent brandveiligheid bij de zorginstelling
Vivre. Om dit gedrag te verbeteren is er vanuit de brandweer een project gestart genaamd
“Geen Nood bij Brand”. Vivre wilt graag weten of dit project een juiste tool is om het gedrag
omtrent brandveiligheid positief te beïnvloeden. Om dit te onderzoeken wordt de locatie de
Bron als pilot locatie gebruikt. Het is echter de bedoeling om een advies uit te brengen dat
over geheel Vivre kan worden toegepast.
De probleemstelling die bij dit onderzoek geformuleerd is, luidt als volgt:
“Kan het project “Geen Nood bij Brand” een bijdrage leveren aan de verandering van het
gedrag omtrent brandveiligheid van de medewerkers in de Bron?”
Er zijn vijf deelvragen opgesteld die uiteindelijk tot doel hebben de probleemstelling te
beantwoorden, namelijk:
1. Wat is veiligheid en hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
2. Wat is veilig gedrag en waarom gedragen mensen zich onveilig?
3. Wat is het project “Geen Nood bij Brand” en hoe kan dit project het gedrag van de
medewerkers beïnvloeden?
4. Hoe veilig gedragen de medewerkers van de Bron zich nu omtrent brandveiligheid en
waarom?
5. Kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers van de Bron
beïnvloeden?
De scriptie is als volgt opgebouwd: allereerst wordt de probleemomschrijving beschreven.
Ten tweede wordt aan de hand van deskresearch en fieldresearch (interviews en enquêtes)
uitgelegd hoe dit onderzoek onderbouwd wordt. Daarna zal er een theoretisch onderbouwing
volgen over brandveiligheid en de waarborging hiervan. Verder wordt er een theoretische
onderbouwing gegeven over gedrag en de reden waarom mensen bepaald gedrag vertonen.
Na deze theoretische uitleg, zal er verder in worden gegaan op het project “Geen Nood bij
Brand”. Vervolgens worden de IST en SOLL situatie beschreven en zullen de uitkomsten van
het onderzoek beschreven worden. Hieruit worden conclusie getrokken. Tot slot zal er een
totale conclusie worden getrokken met daaraan aanbevelingen gekoppeld waarin antwoord
wordt gegeven op de probleemstelling.
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Begrippenlijst
AWBZ

“Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten”

DECT telefoon

“Interne mobiele telefoon waarmee
gecommuniceerd kan worden.”

Keg/wig

“Een blok met een schuine kant waarmee je iets
kunt vast zetten.”

Opkomsttijd

“Is de som van de rijtijd en de uitruktijd.”

Pager

“Pieper.”

Pgb

“Persoonsgebonden budget.”

Psychogeriatrie (PG)

“Specialisatie binnen de geriatrie (ouderenzorg)
gericht op aandoeningen die gepaard gaan met
beperkingen van de geestelijke vermogens op
hogere leeftijd.”

Rijtijd

“Tijd die nodig is om van de kazerne naar de
plaats van de brand te komen.”

Slow-whoops

“Een ontruimingssignaal bestaande uit een toon
die begint bij een frequentie van ca. 500Hz om
dan in enkele seconden een octaaf te stijgen.
Hierna stopt het signaal en begint kort daarna
opnieuw.”

Somatiek

“Met het lichaam te maken hebbende klachten.”

Uitruktijd

“Tijd tussen het moment van melden van het
incident bij de meldkamer en het moment dat
het eerste voertuig de brandweerkazerne
verlaat.”

WMO

“Wet Maatschappelijke Ondersteuning.”

ZZP

“ZorgZwaarte Pakket.”
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1. Probleemomschrijving
In dit hoofdstuk wordt het probleem beschreven. Allereerst wordt er uitgelegd wat Vivre is.
Vervolgens wordt aan de hand van de 5 W’s duidelijk omschreven wat het probleem is.
Hierna volgt de omschrijving van de aanleiding, de doelstelling en de probleemstelling. Ten
slotte wordt de IST situatie beschreven van de Bron. Dit alles wordt gedaan aan de hand van
de veiligheidsexpeditie, observaties en gesprekken met Mevrouw Janssen (medewerker
veiligheid en Hoofd BHV).

1.1 Vivre
“’Vivre’ is een organisatie die wonen, welzijn en zorg aanbiedt aan ouderen en chronisch
zieken. Vivre heeft dan ook verschillende verpleeghuizen, zorgcentra en woningen voor deze
chronisch zieken en ouderen cliënten. Deze 15 locaties zijn verspreid over Maastricht en het
Mergelland.” Met ingang van 1 januari 2014 gaat Vivre fuseren met GroenekruisDomicura.
Door deze fusie zal er vanaf 1 januari 2014 ook een nieuwe opbouw binnen de organisatie
komen. De complete beschrijving van Vivre volgens het 7S model en het oude en nieuwe
organigram zijn te vinden in bijlage i.

1.2 De 5 W’s
Binnen Vivre staat aandacht voor brandveiligheid hoog op de agenda. Het gebouw en de
voorzieningen voldoen aan de technische eisen, maar in de praktijk blijkt dat de gebruikers
vaak nog gedrag vertonen die de brandveiligheid in gevaar brengt. In deze paragraaf wordt
aan de hand van de 5 W’s het probleem geanalyseerd. De 5 W’s staan voor: Wat, Wie,
Wanneer, Waarom en Waar.
Wat is het probleem?
Volgens mevrouw Janssen ligt het probleem bij het gedrag van de gebruikers van de locatie
‘de Bron’. Voor dit project wordt er alleen gekeken naar de medewerkers. De bezoekers,
vrijwilligers en de cliënten worden in deze buiten beschouwing gelaten. Tijdens dit onderzoek
wordt er gekeken of “Geen Nood bij Brand” een bijdrage kan leveren aan het beïnvloeden
van het gedrag omtrent veiligheid van de medewerkers van de Bron. Volgens het
bouwbesluit (2012) kan er naar brandveiligheid gekeken worden via de BIO methode. In de
Bron wordt via de BIOG methode gekeken. De G is aan BIO toegevoegd door mevrouw
Janssen omdat gedrag naast de BIO aspecten erg belangrijk is. BIOG staat voor:
 Bouwkundig
 Installatietechnisch
 Organisatorisch
 Gedrag
De eerste drie factoren zijn goed geregeld binnen de Bron. Echter de laatste factor, het
gedrag, zorgt ervoor dat het pand niet altijd even veilig is. In de IST situatie wordt dit verder
uitgelegd en beschreven.
Wiens probleem is het?
De oorzaak van het probleem ligt bij het gedrag van de gebruikers van de Bron. De
gebruikers kunnen door hun gedrag het pand onveilig maken.
 Strategisch niveau:
Het is een probleem voor het managementteam van Vivre. Het managementteam
van Vivre is verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers, bewoners,
vrijwilligers en bezoekers van de locaties van Vivre. Zij hebben er dus alle belang bij
dat het gebouw veilig is.

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina - 11 -

 Tactisch niveau:
Het is een probleem van het managementteam van de locatie. Het managementteam
heeft er alle belang bij dat het gebouw en alle gebruikers van dit gebouw er veilig
kunnen wonen en werken. De cliënt dient ten alle tijden goede zorg te kunnen
ontvangen, in een daarvoor geschikte omgeving. Het managementteam is immers
eindverantwoordelijke, en wil niet voor onverwachte kosten komen te staan die
ontstaan zijn door het gedrag van de gebruikers. Daarnaast is het laatste wat het
managementteam wilt, een slecht imago en negatieve publiciteit krijgen. Zij zullen er
dan ook zoveel als mogelijk aan doen om dit te voorkomen.
 Operationeel niveau:
De brandonveilige situatie die in het gebouw ontstaat is ook een probleem voor de
gebruikers van het pand en voor de omgeving.
Mocht er brand uitbreken zal dit probleem gevolgen hebben voor alle bovengenoemde
partijen.
Wanneer is het probleem ontstaan?
Het probleem is geconstateerd door Mevrouw Janssen, nadat de eerste drie factoren van de
BIOG methode in orde waren. Vervolgens is zij zich gaan concentreren op het gedrag. De
awareness en sense of urgency over brandveilig gedrag was nog niet genoeg aanwezig bij
het managementteam van de Bron. Het onveilige gedrag werd door hen wel geconstateerd.
De huismeester rapporteerde namelijk de uitkomsten van de veiligheidsronde aan het
managementteam, deze uitkomsten werden echter gedoogd. Door middel van het project
“Geen Nood bij Brand” probeert Carla meer awareness en sense of urgency voor
brandveiligheid te creëren bij het managementteam om het vervolgens verder uit te rollen
over de locatie en uiteindelijk over heel Vivre.
Waarom is het een probleem?
Waarom moet er wat gedaan worden aan dit probleem? In de Bron heeft men te maken met
bewoners die minder mobiel en niet altijd zelfredzaam zijn. De risico’s worden om deze
reden een stuk groter. In het geval van een brand kan het vluchten en ontruimen belemmerd
worden door het niet altijd even veilige gedrag van de gebruikers van het pand. Onderstaand
onveilige gedrag en gebrek aan kennis kan zorgen voor verhoogde risico’s:
 Opslag in trappenhuis.
 Obstakels in vluchtwegen.
 Blokkeren van nooduitgangen.
 Blokkeren van blusmiddelen.
 Gebrek aan kennis van het gebouw.
 Gebrek aan kennis van de procedure bij een calamiteit.
Bij brand- en rookontwikkeling is tijd de grootste vijand. Het managementteam wil er dan ook
alles aan hebben gedaan om een calamiteit te voorkomen of te bestrijden.
Waar doet het probleem zich voor?
Het onderzoek vindt plaats op de locatie de Bron. Het probleem doet zich echter binnen alle
locaties van Vivre voor. Tijdens dit project wordt er gekeken of dit probleem op de andere
locaties op dezelfde manier, dus door middel van het project “Geen Nood bij Brand”, aan te
pakken is.
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1.3 Aanleiding
Binnen Vivre wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid van de bewoners, bezoekers,
vrijwilligers en medewerkers. De Bron voldoet aan de regeling conform het bouwbesluit
2012. In allebei de panden van de locatie de Bron zijn middelen aanwezig die de brand ofwel
kunnen bestrijden ofwel kunnen signaleren. Deze middelen worden beschreven in de IST
situatie.
Daarnaast heeft de Bron een goed georganiseerde BHV organisatie. In beide panden zijn er
BHV-ers aanwezig, zowel in de dag, avond als nacht situatie. Bij de verzamelplaats liggen
portofoons, gele BHV hesjes en een klapper met het bedrijfsnoodplan. In geval van nood
weten de BHV-ers hoe ze moeten handelen. Ook worden er voor bewoners, vrijwilligers en
medewerkers bijeenkomsten georganiseerd over veiligheid en hoe zij het pand zo veilig
mogelijk kunnen gebruiken. Desondanks maken de medewerkers, bewoners en vrijwilligers
het pand zelf op onderdelen onveilig.
Dit is dan ook de aanleiding waarom Vivre gevraagd heeft om te kijken of het project “Geen
Nood bij Brand” een bijdrage kan leveren aan het veranderen van het gedrag van de
medewerkers van de Bron, waardoor de brandveiligheid in het pand verbeterd wordt. Bij dit
project wordt de focus gelegd op de medewerkers. De vrijwilligers, bewoners en bezoekers
worden in deze buiten beschouwing gehouden.

1.4 Doelstelling
Het doel van het project is om te kijken of het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van
de medewerkers van de Bron kan beïnvloeden. Daarnaast wil men kijken of het project
“Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers in de Bron kan beïnvloeden, zodat
dit vervolgens uitgerold kan worden over geheel Vivre. Hierdoor zullen ook de medewerkers
van de andere locaties meer bezig zijn met gedrag omtrent veiligheid.

1.5 Probleemstelling
Hier wordt de probleemstelling van het onderzoek duidelijk aangegeven. Daarnaast worden
de deelvragen benoemd waarmee de probleemstelling uiteindelijk beantwoord wordt.

“Kan het project “Geen Nood bij Brand”
een bijdrage leveren aan de
verandering van het gedrag omtrent
brandveiligheid van de medewerkers in
de Bron?”

Om bovenstaande probleemstelling te kunnen realiseren zijn onderstaande deelvragen
opgesteld. Aan de hand van deze deelvragen kan de probleemstelling beantwoord worden.
1. Wat is veiligheid en hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?
2. Wat is veilig gedrag en waarom gedragen mensen zich onveilig?
3. Wat is het project “Geen Nood bij Brand” en hoe kan dit project het gedrag van de
medewerkers beïnvloeden?
4. Hoe veilig gedragen de medewerkers van de Bron zich nu omtrent brandveiligheid en
waarom?
5. Kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers van de Bron
beïnvloeden?
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1.6 IST situatie
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, oftewel de IST situatie
wordt er eerst algemene informatie gegeven over de locatie de Bron. Vervolgens wordt de
huidige situatie beschreven aan de hand van de BIOG methode. Voor iedere factor wordt
beschreven hoe de huidige situatie is in de Bron. Deze beschrijving wordt gedaan aan de
hand van gesprekken met Mevrouw Janssen, de veiligheidsexpeditie en observaties.

1.6.1 Algemene informatie de Bron
Uit het bedrijfsnoodplan van de Bron1, is gebleken dat de Bron een woonzorgcentrum is dat
bestaat uit twee delen namelijk de Bron en de Motteburght. Beide bouwdelen worden binnen
Vivre echter gezien als één locatie. De Bron is een zorgcentrum dat plaats biedt aan 42
cliënten. De Motteburght is een verpleegkliniek. Dit pand geeft plaats aan 41 cliënten.
Beide panden zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
In totaal heeft de locatie de Bron ongeveer 83 cliënten. Hierbij zijn in de dagsituatie
ongeveer 80 personeelsleden en bezoekers aanwezig. In de avondsituatie zullen dit
ongeveer 20 personeelsleden en bezoekers zijn, en in de nachtsituatie zijn er 3
personeelsleden aanwezig. In alle situaties, dus zowel de dag, avond als nacht situatie, zijn
er altijd BHV-ers aanwezig.

1.6.2 BIOG methode
Zoals eerder al beschreven staat kan in het kader van brandveiligheid een gebouw bekeken
worden via de BIOG methode. Door de observaties, de veiligheidsexpeditie en gesprekken
met Mevrouw Janssen kan het volgende geconcludeerd worden:
1. Het Bouwkundige aspect
In een gesprek met Mevrouw Janssen is naar voren gekomen dat het bouwkundige aspect in
orde is. Voor het gebouw gebouwd kan worden dient men een omgevingsvergunning aan te
vragen. Dit staat vermeld in de wet- en regelgeving. De omgevingsvergunning bestaat uit 25
vergunningen. Voor de Bron is het bouwbesluit 2012 essentieel. In dit bouwbesluit staan de
landelijke eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken geregeld. Een
gebruikersvergunning is een onderdeel van de omgevingsvergunning.
Volgens het VROM dient een gebouw een gebruikersvergunning te hebben als de
organisatie aan één van onderstaande kenmerken voldoet:
 Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
wordt verschaft.
 Dagverblijf verschaft wordt aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar.
 Dagverblijf verschaft wordt aan meer dan 10 lichamelijke of verstandelijke
gehandicapte personen.
De locatie de Bron voldoet aan het eerste kenmerk en dient over een gebruikersvergunning
te beschikken. De Bron is dan ook in het bezit van deze vergunning. Deze is terug te vinden
in bijlage ii. De vergunning is onbeperkt geldig. Er hoeft dus niet om de zoveel jaar een
nieuwe aangevraagd te worden.
Mocht er een verbouwing plaatsvinden of het gebruik van een pand wordt veranderd moet er
in sommige gevallen wel een nieuwe gebruikersvergunning (omgevingsvergunning)
aangevraagd worden. Dit is het geval als de gegevens binnen een pand anders zijn dan bij
de eerdere vergunningsaanvragen.
Om de brandveiligheid in een pand te garanderen moet een pand bouwkundig op orde zijn.
Dit wordt dan ook een keer per jaar door de brandweer gecontroleerd. Deze controle wordt
door de gemeente Eijsden-Margraten uitbesteed aan de brandweer.

1

Bedrijfsnoodplan de Bron. (2013).
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Onder het bouwkundig aspect worden de volgende zaken verstaan:
 Compartimentering
 Omvang brandcompartimenten
 Doorvoering leidingen in brandwerende scheidingen, aanwezigheid van
brandkleppen in de brandwerende scheidingen
 Weerstand branddoorslag en brandoverslag
2. Het Installatietechnische aspect
Tijdens de veiligheidsexpeditie en de gesprekken met Mevrouw Janssen is naar voren
gekomen dat het installatietechnisch goed in orde is.
In de Bron is een brandmeldcentrale aanwezig. Met daarin sturingselementen.
Sturingselementen zijn onder andere:
 Ontruimingsalarm
 Liften
 Deuren
 Automatische melders
De automatische melders en de handbrandmelders zijn aangesloten op de
brandmeldcentrale.
De brandmeldcentrale heeft op zijn beurt een doormelding naar de meldkamer van het meld
en coördinatie centrum. Als er dus een rookmelder afgaat of een handbrandmelder wordt
ingeduwd dan komt dit direct via de brandmeldcentrale bij het meld en coördinatie centrum
binnen.
Naast de brandmeldcentrale zijn er de volgende middelen aanwezig:
 Brandslanghaspel
 Handbrandblusser
 Noodverlichting
Deze bovenstaande middelen zijn duidelijk aangegeven met symbolen. Het onderhoud, de
keuring en de vastlegging van controles van bovenstaande middelen vallen ook onder het
installatietechnische aspect.
3. Het Organisatorisch aspect
In verschillende gesprekken die er gevoerd zijn met Mevrouw Janssen is naar voren
gekomen dat het organisatorisch aspect op orde is. Het organisatorisch aspect bestaat uit
de volgende onderdelen:
 De BHV organisatie
De BHV organisatie binnen de Bron is geregeld aan de hand van een bedrijfsnoodplan.
Hierin staan alle regels en afspraken omtrent de BHV organisatie. Dit bedrijfsnoodplan is te
vinden op verschillende plaatsen in de Bron en de Motteburght en bij het Hoofd BHV van
Vivre. Deze plaatsen zijn terug te vinden in het bedrijfsnoodplan.
In de Bron en de Motteburght zijn er zowel overdag, in de avonden als in de nachten BHVers aanwezig. Dit wordt aangegeven op een lijst bij de sleutelkast. Zo kan iedereen zien wie
er BHV-er is en ook wie er BHV-er van de dag is. Alle BHV-ers weten dat de receptie, in de
Bron en de sleutelkast in de Motteburght, het verzamelpunt is als het brandalarm afgaat
maar ook als er een bericht komt op de pager of DECT telefoon. Het bedrijfsnoodplan van de
Bron en de Motteburght is te vinden in bijlage iii.
 De veiligheidsronde
Naast de gebruikersvergunning wordt er door de huismeester iedere week een ronde
gelopen waarbij er aan de hand van een checklist gekeken wordt of het gebouw conform het
brandveilig gebruik bouwwerken aan de eisen voldoet. De procedure van deze
veiligheidsronde en de bijbehorende checklist is terug te vinden in bijlage iv.
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 Controle brandmeldcentrale
Deze wordt een keer in de maand getest en een keer in de vier maanden uitgebreid getest.
Bij de viermaandelijks test wordt er naast de visuele controle en de bereikbaarheid van de
apparatuur ook gekeken naar de werking van de liften, automatische deuren,
compartimentdeuren, vrijloopdeurdrangers en slow-whoops. Deze controle wordt uitgevoerd
door de huismeester volgens de procedure die terug te vinden is in bijlage v.
De huismeester archiveert de checklisten van de veiligheidsronde en de controle van de
brandmeldcentrale in een klapper. De checklist van de veiligheidsronde wordt een jaar
bewaard en de checklist van de brandmeldcentrale twee jaar. Bij eventuele gebreken of
bijzonderheden wordt dit gemeld zoals in de procedure beschreven staat.
In de gebruikersvergunning wordt ook gelet op installatietechnische aspecten. Dit wordt
naast de wekelijkse controle van de huismeester, een keer per jaar gecontroleerd door de
brandweer.
4. Het aspect Gedrag
Zoals hierboven beschreven is, zijn de aspecten BIO van de BIOG methode op orde. Het
aspect gedrag doorkruist echter deze punten. Dit zorgt ervoor dat het gebouw op onderdelen
onveilig wordt gemaakt door de gebruikers.
Onder gedrag wordt verstaan:
 Vuurbelasting inventaris en materialen.
 Juist gebruik van aanwezige voorzieningen.
 Geen keggen/wiggen onder zelfsluitende deuren.
 Vrijhouden van vluchtwegen en nooduitgangen.
 Kennis van het gebouw.
 Kennis van de procedure.
Om er voor te zorgen dat er toch een veilige werk- en woonomgeving is moet het gedrag
beïnvloedt worden. In dit onderzoek wordt onderzocht of dit mogelijk is door middel van het
project “Geen Nood bij Brand”.

1.7 Conclusie
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bouwkundige, installatie technische en
organisatorisch aspecten op orde zijn. Het probleem ligt bij het gedrag van de gebruikers van
de Bron. Voor dit onderzoek wordt de focus gelegd op de medewerkers van de Bron.
Om dit te kunnen onderzoeken is de volgende probleemstelling opgesteld:
“Kan het project “Geen Nood bij Brand” een bijdrage leveren aan de verandering van het
gedrag omtrent veiligheid van de medewerkers in de Bron?”

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina - 16 -

2. Onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke soorten onderzoek er zijn. Vervolgens wordt per
deelvraag toegelicht welk soort onderzoek er gebruikt gaat worden. Ten slotte wordt er
beschreven welke bronnen er gebruikt gaan worden en welke personen men gaat
interviewen en enquêteren.
Onderzoek kan op twee verschillende manieren uitgevoerd worden, namelijk: deskresearch
en fieldresearch. Hieronder wordt uitgelegd wat deskresearch en fieldresearch inhoudt.

2.1 Deskresearch
Deskresearch kan volgens F. van der Zee (2004) als volgt omschreven worden:
Deskresearch wordt in de volksmond ook wel bureauonderzoek of literatuuronderzoek
genoemd. De onderzoeker komt namelijk niet achter het bureau vandaan. Bij deskresearch
gaat het om het opvragen van literatuur. De informatie kan komen uit boeken, kranten,
tijdschriften, internetbronnen en ook uit gemeentelijke administratie. Deze literatuur wordt
vervolgens bestudeerd en daar worden conclusies uit getrokken. Bij het gebruiken van
deskresearch zijn er ook een aantal nadelen te benoemen. Het kan namelijk zijn dat de
gevonden informatie verouderd is of niet meteen aansluit op de probleemstelling van het
onderzoek. Daarnaast kan het ook nieuwe vragen oproepen. Binnen dit onderzoek wordt er
gebruik gemaakt van deskresearch. Om voor bovenstaande nadelen te waken zal er gezocht
moeten worden naar actuele informatie. Voordat de informatie gebruikt wordt, wordt dan ook
eerst naar de bijbehorende datum gekeken om dit probleem te voorkomen. Mocht de
informatie te breed zijn en dus niet direct aansluiten op de probleemstelling, zal deze
informatie niet meteen worden gebruikt. Er wordt dan verder gezocht naar meer specifieke
informatie omtrent de probleemstelling. Mocht de informatie nieuwe vragen opleveren dan
kunnen deze vragen besproken worden of de informatie wordt buiten beschouwing gelaten.

2.2 Fieldresearch
Fieldresearch is volgens F. van der Zee (2004) de tegenpool van deskresearch. Bij
fieldresearch worden de gegevens buiten de muren van het onderzoeksinstituut verzameld.
Er zijn verschillende soorten fieldresearch, hieronder staan de soorten die verwerkt zijn in het
onderzoek.

2.2.1 Interviews
Volgens F. van der Zee (2004) is “een interview een georganiseerd gesprek waarbij iemand
vragen stelt en een ander antwoordt.”
Een interview kan men verdelen in verschillende soorten interviews:
 Ongestructureerd interview, ofwel een open interview. Dit is een interview waarbij de
interviewer alleen het gespreksonderwerp en wellicht een eerste vraag opstelt.
 Gedeeltelijk gestructureerd interview, of een halfopen interview. In dit geval heeft de
interviewer zich iets meer voorbereid dan alleen het gespreksonderwerp en een
eerste vraag. De interviewer heeft dan waarschijnlijk een lijstje met een aantal
deelonderwerpen. Dit om wat meer richting aan het interview te geven.
 Gestructureerd interview. Dit is een interview waarbij alle vragen van te voren vast
staan en er niet van deze vragen mag worden afgeweken.
Binnen het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van interviews. Het gedeeltelijk
gestructureerd interview zal het meeste worden toegepast. Dit vanwege het feit dat er wel
duidelijk een aantal vragen op papier moeten staan om er zeker van te zijn dat alle informatie
verkregen wordt tijdens het interview. Daarnaast dient er binnen het interview ook ruimte te
zijn voor andere vragen die betrekking hebben op het onderzoek.
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2.2.2 Enquêtes
Volgens F. van der Zee (2004) is een enquête een lijst met vragen die schriftelijk wordt
afgelegd. Een enquête heeft twee belangrijke voordelen, namelijk:
 De mening van de interviewer kan niet de antwoorden van degene die de enquête
invult beïnvloeden
 De enquête kan worden ingevuld op een tijdstip dat voor die persoon het beste
uitkomt.
Daarnaast heeft een enquête ook nadelen, namelijk:
 Bij het afnemen van de enquête heeft men de respons van de enquête niet in de
hand. Dit wil zeggen dat er bijna nooit 100% respons komt op de uitgezette enquête
 Daarnaast is er geen controle op de eerlijkheid waarmee de enquête is ingevuld.
Binnen het onderzoek worden de enquêtes gebruikt om erachter te komen waarom de
medewerkers het vertoonde gedrag vertonen. Uit de theorie zullen een aantal factoren naar
voren komen die van invloed zijn op het gedrag. De enquête is zo opgesteld, dat er vragen
worden gesteld over deze factoren. Zo wordt er onderzocht door welke factor het gedrag
beïnvloed wordt. En op welke factor men dus moet inspelen om het gedrag omtrent
brandveiligheid te kunnen beïnvloeden.

2.3 Deelvragen
Welke soort onderzoeksmethoden wordt er bij de verschillende deelvragen gebruikt:
1. Wat is brandveiligheid en hoe wordt dit gewaarborgd?
Hierbij wordt gebruik gemaakt van deskresearch. De literatuur omtrent het begrip
veiligheid wordt bestudeerd. De informatie wordt uit boeken, artikelen en van
internetsites gehaald. Daarnaast wordt uit de documentatie, het Zorgcontinuïteitsplan
van de Bron, de BHV opleiding, tools en het kwaliteitssysteem, informatie gehaald
over de waarborging van de veiligheid in de Bron op dit moment. Ook wordt er een
gesprek gevoerd met mevrouw Janssen over hoe de waarborging van veiligheid
geregeld is binnen Vivre, en dus ook binnen de Bron.
2. Wat is veilig gedrag en waarom gedragen mensen zich onveilig?
Hierbij wordt gebruik gemaakt van deskresearch. De literatuur omtrent gedrag wordt
bestudeerd. Wat is veilig gedrag en waarom gedragen mensen zich onveilig? Deze
informatie wordt uit boeken, artikelen en van internetsites gehaald.
3. Wat is het project “Geen Nood bij Brand” en hoe kan dit project het gedrag van de
medewerkers beïnvloeden?
Hierbij wordt gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Allereerst wordt er
uit de brochures van “Geen Nood bij Brand” en van internet informatie gehaald over
het project. Daarnaast wordt er een interview gehouden met meneer Makkinga, een
van de grondleggers van het project “Geen Nood bij Brand”, over hoe en waarom het
project is ontstaan.
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4. Hoe veilig gedragen de medewerkers van de Bron zich nu omtrent brandveiligheid en
waarom?
Hierbij wordt allereerst gekeken hoe de medewerkers zich nu gedragen. Dit wordt
gedaan aan de hand van fieldresearch namelijk; observaties, de veiligheidsexpeditie
en een interview met de locatiemanager. Daarnaast wordt door middel van enquêtes
geprobeerd erachter te komen waarom de medewerkers het gesignaleerde gedrag
vertonen.
5. Kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers van de Bron
beïnvloeden?
Hierbij worden de enquêtes bestudeerd en wordt gekeken welke factoren uit de
theorie ervoor zorgen dat medewerkers een bepaald gedrag vertonen. Vervolgens
wordt er gekeken of deze factoren behandeld worden in het project “Geen Nood bij
Brand”, om zo te kijken of dit project het gedrag daadwerkelijk kan beïnvloeden.

2.4 Gesprekken bij fieldresearch
Tijdens dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van fieldresearch. Hierbij worden er
gesprekken gevoerd met verschillende partijen om het beeld over dit onderzoek te
verbeteren. Uit deze gesprekken wordt informatie gehaald over de verschillende deelvragen.
Gesprekken:
 Gesprek met mevrouw Janssen, medewerker veiligheid en Hoofd BHV, iedere
maandag gedurende het onderzoek
Er zijn gesprekken gevoerd met mevrouw Janssen om de IST situatie duidelijk in
beeld te krijgen. Mevrouw Janssen is medewerker veiligheid en hoofd BHV. Zij weet
daarom heel veel over de IST situatie omtrent brandveiligheid op operationeel niveau,
wat voor dit onderzoek erg relevant is.
 Gesprek met meneer Bisscheroux, locatiemanager de Bron, 15 oktober
Er is een gesprek gevoerd met meneer Bisscheroux om ervoor te zorgen dat ook de
brandveiligheid vanuit een tactisch oogpunt bellicht wordt. Als locatiemanager is hij
eindverantwoordelijke voor de locatie. Hij is er daarom zeker bij gebaat dat de
brandveiligheid zo optimaal mogelijk is. Voor het onderzoek is het daarom van belang
wat het standpunt is van de locatiemanager omtrent het gedrag met betrekking tot
brandveiligheid.
 Gesprek met meneer Boon, manager Facilitair Bedrijf Vivre, 7 oktober
Er is een gesprek gevoerd met meneer Boon om ervoor te zorgen dat ook de
brandveiligheid vanuit een strategisch oogpunt bellicht wordt. Als lid van het
managementteam van Vivre kan meneer Boon meer informatie verstrekken over
brandveiligheid op strategisch niveau.
 Gesprek met meneer Makkinga, grondlegger project “Geen Nood bij Brand”, 29
oktober
Er is een gesprek gevoerd met meneer Makkinga om het ontstaan en de reden van
het ontstaan van het project “Geen Nood bij Brand” zo helder mogelijk te hebben.
Gezien het feit dat meneer Makkinga een van de grondleggers is van het project is dit
een ultieme kans om er achter te komen waarom en hoe het project ontstaan is.
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Naast de gesprekken worden er enquêtes afgenomen bij de medewerkers van de Bron en
de Motteburght. Door middel van deze enquêtes wordt geprobeerd erachter te komen
waarom de medewerkers bepaald gedrag vertonen. Er is hierbij voor de medewerkers
gekozen omdat zij het ongewenste gedrag vertonen.
Enquêtes:
 Enquêtes afgenomen bij medewerkers in de Bron 14 november
 Enquêtes afgenomen bij medewerkers in het restaurant/keuken in de Bron 28 oktober
 Enquêtes afgenomen bij medewerkers in de Motteburght 5, 8 en 12 november
In hoofdstuk 6 zullen de vragen uit de enquêtes en de interviews nader toegelicht worden.

2.5 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van
deskresearch en fieldresearch. Bij deskresearch wordt er gebruik gemaakt van bronnen op
internet, uit boeken en uit kranten. Bij fieldresearch wordt er gebruik gemaakt van zowel
interviews als enquêtes. De interviews worden gehouden om er achter te komen hoe op
strategisch, tactisch en operationeel niveau gedacht wordt over gedrag omtrent
brandveiligheid. De enquêtes worden afgenomen om erachter te komen waarom de
medewerkers bepaald gedrag vertonen.
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3. Veiligheid
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat veiligheid is en hoe dit wordt gewaarborgd in de Bron.
Hierbij wordt eerst de literatuur bestudeerd en gekeken wat het begrip veiligheid inhoudt.
Vervolgens wordt de brandveiligheid in de zorg bekeken. Daarna wordt er een gesprek met
Mevrouw Janssen gevoerd om erachter te komen hoe de brandveiligheid binnen Vivre
gewaarborgd word. Ten slotte wordt er een conclusie getrokken.

3.1 Veiligheid
“Volgens Stol en Tielenburg (2011) komt het woord veiligheid uit de middeleeuwse tijd. Het
komt namelijk van de woorden veilich en felig. Deze woorden betekenen trouw, dierbaar en
vriendelijk. Het begrip veiligheid wordt vervolgens gebruikt in de betekenis van geborgenheid
en vertrouwdheid.”
De overkoepelende organisatie om veiligheid te bieden is de overheid. De overheid heeft
namelijk de taak om zijn burgers te beschermen en hen een veilige omgeving te bieden ten
aanzien van de gevaren die de samenleving met zich mee brengt. Dit doet men aan de hand
van de wet- en regelgeving.
In Nederland heeft men dit geregeld door middel van de veiligheidsregio’s. Limburg bestaat
uit twee veiligheidsregio’s namelijk: Limburg Noord en Zuid Limburg. De veiligheidsregio Zuid
Limburg bestaat uit:
 18 gemeenten
 Politie
 Brandweer
 Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio (GHOR)
Binnen de veiligheidsregio wordt door bovengenoemde partijen gezorgd dat de regio zo
veilig mogelijk is voor de burger.
Nadat er gekeken is naar de veiligheid binnen de veiligheidsregio zal er gekeken worden
naar de veiligheid op de locatie.
Op de locatie kan er gekeken worden naar interne en externe factoren die ervoor zorgen dat
een onveilige situatie binnen een pand kan ontstaan:
 Interne factoren, het gedrag van de gebruikers. Doordat de gebruikers van een pand
zich onveilig kunnen gedragen zal door dit gedrag het pand ook onveiliger worden.
 Externe factoren, ook wel omgevingsfactoren. Dit zijn factoren die niet van menselijke
aard zijn, en waar de gebruikers van het pand dus ook geen invloed op kunnen
uitoefenen. Een voorbeeld hiervan is een hevige regenbui wat zorgt voor
overstromingen. Dit wordt veroorzaakt door factoren die niet van menselijke aard zijn.
Voor dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar de interne brandveiligheid. Hierbij wordt de
focus gelegd op het gedrag van de medewerkers. Er wordt dus ingezoomd op de
operationele kant, echter zal ook de strategisch en tactische benadering van de Bron en
Vivre worden belicht.
Veiligheid kan volgens Stol en Tielenburg (2011) als volgt gedefinieerd worden:
“De afwezigheid van bedreigingen van een als wenselijk ervaren toestand.”
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3.2 Brandveiligheid
Brandveiligheid is in de afgelopen jaren een speerpunt op maatschappelijk en politiek gebied
geworden, vooral binnen de zorg. De zorg heeft te maken met veelal minder mobiele en niet
zelfredzame cliënten. Hieronder wordt dit nader toegelicht. Met de onderwerpen die
hieronder besproken worden, wordt aangetoond dat de veranderingen in de samenleving, de
wetgeving en bij de brandweer ervoor zorgen dat het voor de zorginstellingen nog
belangrijker wordt om aandacht te besteden aan brandveiligheid en het gedrag omtrent
brandveiligheid.

3.2.1 Vergrijzing
Volgens het CBS neemt de grijze druk toe en de groene druk af. Met andere woorden er
komen steeds meer ouderen mensen in verhouding tot jongere mensen. De bevolking
kerncijfers van het CBS worden weergegeven in bijlage vi. Hierin is te zien hoe:
 de groene druk is gedaald vanaf 1950 tot 2013 van 67.9% naar 38.4%.
 de grijze druk gestegen is vanaf 1950 tot 2013 van 14.0% naar 28.0%.
 de gemiddelde leeftijd van 30.8 jaar in 1950 gestegen naar 40.8 jaar in 2013.
Dit alles geeft aan dat er in verhouding steeds meer oudere mensen dan jongeren mensen
zijn. Dit wordt ook wel vergrijzing genoemd. Deze vergrijzing betekent dat de doelgroep is
toegenomen voor de verpleging en verzorging (V&V sector).

3.2.2 WMO en AWBZ
Door de bezuinigingen die er worden doorgevoerd door de overheid, zal de wet- en
regelgeving omtrent de V&V sector veranderen. Deze veranderingen in de WMO en AWBZ
zijn terug te vinden in bijlage vii.
Mensen dienen langer thuis te blijven wonen. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer en vaker
niet zelfredzame mensen in een zorginstelling terecht komen. Dit betekent tevens dat de
zorgcentra langzamerhand zullen gaan verdwijnen. De zorgcentra zijn namelijk de
instellingen waar cliënten met ZZP 1t/m3 vooral zitten. De cliënten met een ZZP 1t/m3 zullen
nu door middel van extramurale zorg, thuis zorg ontvangen.
Daarnaast wordt door de overheid de verantwoordelijkheid steeds meer bij de
zorgorganisaties gelegd. De zorgorganisaties zullen hierop in moeten spelen.

3.2.3 Brandweer
Volgens de brandstatistieken van het CBS (2011) is de totale opkomsttijd van de brandweer
in 2011 weer licht verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor.
Voor de zorginstellingen in Limburg ,dus ook Vivre, dient er rekening gehouden te worden
met het feit dat de gemiddelde opkomsttijd van de brandweer in 60% van de gevallen meer
dan 8 minuten bedraagt. In deze eerste minuten dienen de medewerkers van de
zorginstelling zelf te starten met het blussen van een beginnende brand en/of het ontruimen
van het pand. De resultaten van de statistieken zijn terug te vinden in bijlage viii.
Bovenstaande zorgt ervoor dat zorginstellingen genoodzaakt zijn veel aandacht te besteden
aan brandveiligheid. Hierbij is het van belang dat de zorginstelling zich concentreert op het
gedrag van de gebruikers van het pand.
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Brandveiligheid wordt gewaarborgd in de wet en regelgeving van de overheid. In het
gebruikersbesluit (omgevingsvergunning) staan de regels waar Vivre zich als zorginstelling
aan dient te houden. Deze wetten zijn opgesteld om een pand zo veilig mogelijk te maken.
Daarnaast worden deze wetten ook opgesteld om ervoor te zorgen dat instellingen de
organisatie van een ontruiming goed op orde hebben. Zoals al eerder vermeld is, is het van
belang dat Vivre, dus ook locatie de Bron, een gebruikersvergunning heeft. De Bron is in het
bezit van deze vergunning. Dit wil zeggen dat alle bouwkundige en installatietechnische
aspecten op orde zijn in de Bron.
Daarnaast heeft de Bron een goed georganiseerde BHV organisatie. Ook dit staat in de wet
opgenomen, namelijk de arbeidsomstandighedenwet. Deze waarborging wordt in de
volgende paragrafen verder toegelicht. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een hulpmiddel. Het
bedrijfsnoodplan moet echter wel voldoen aan de NEN norm. De NEN norm is een leidraad
voor ontruimingsplannen.

3.3 Waarborging
Hoe wordt de brandveiligheid binnen Vivre gewaarborgd? Binnen Vivre wordt de
brandveiligheid gewaarborgd door middel van:
 Het Zorgcontinuïteitsplan
 De BHV organisatie
 De tools
 Het kwaliteitssysteem
In deze documenten staat duidelijk omschreven wat er verwacht wordt van de verschillende
personen tijdens een calamiteit, dus ook bij een brand. Daarnaast heeft de overheid zoals al
eerder beschreven staat een aantal wetten en regelgevingen opgesteld waar een
zorginstelling zich aan dient te houden tijdens een calamiteit, crisis of ramp. Hieronder wordt
per manier van waarborgen uitgelegd hoe dit gebeurd binnen de Bron.

3.3.1 Het Zorgcontinuïteitsplan2
In het Zorgcontinuïteitsplan staat beschreven hoe Vivre zich voorbereid op een crisis, ramp
of calamiteit. Het doel van dit plan is om de zorg door te laten gaan ook tijdens een crisis,
ramp of calamiteit. Dit wordt geschreven voor iedere locatie binnen Vivre.
Aan het Zorgcontinuïteitsplan van de Bron wordt momenteel gewerkt. Door middel van een
table top oefening van een extern bedrijf is geprobeerd de situatie tijdens een locatie
overschrijdende calamiteit beter in kaart te brengen en hier met een aantal betrokkenen over
te praten. Een table top is een simulatietraining. Hierbij wordt aan de deelnemers een casus
voorgelegd die zij dienen op te lossen. Hieruit zijn een aantal tips en aanbevelingen
gekomen die ervoor zorgen dat het Zorgcontinuïteitsplan nog optimaler op maat gemaakt
kan worden. De nieuwe concept versie van het plan is terug te vinden in bijlage ix.

Zorgcontinuiteitsplan de Bron. (2013).
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3.3.2 De BHV organisatie
De BHV organisatie is een manier om de brandveiligheid te waarborgen. Door middel van
het opleiden van de medewerkers tot BHV-ers en deze te blijven bijscholen wordt de
brandveiligheid voor een deel gewaarborgd. Hierbij wordt het deel van de BHV organisatie
gewaarborgd. Deze BHV-ers worden zo opgeleid zodat deze in het geval van een brand, de
periode kunnen doorkomen totdat de brandweer gearriveerd is. De BHV-ers kunnen eerste
hulp verlenen maar kunnen bijvoorbeeld ook al een start maken met de ontruiming van een
pand of het blussen van kleine brandjes.
Naast de BHV opleiding wordt er voor alle niet BHV-ers een cursus kleine blusmiddelen
gegeven. Hierin wordt de basis van het blussen van een brand uitgelegd. Dit zorgt ervoor dat
wanneer er een brand is niet alles rust op de schouders van de BHV-ers.

3.3.3 De tools
Om de brandveiligheid te waarborgen in de Bron worden twee tools gebruikt. Ten eerste de
veiligheidsronde van de huismeester en ten tweede de brand- en ontruimingsoefeningen die
er gehouden worden in de Bron.
 Veiligheidsronde
De veiligheidsronde is een ronde die iedere week wordt gelopen door de huismeester. Mocht
er iets niet meer werken dan wordt dit gemeld aan het facilitair service meldpunt en aan de
locatiemanager. Vanuit deze twee partijen worden er verdere acties uitgezet om dit te
repareren of te vervangen. Tijdens deze veiligheidsronde is er de mogelijkheid voor de BHVers om mee te lopen en op deze manier meer te weten te komen over het pand en de
brandveiligheid binnen het pand. Dit is echter op vrijwillige basis, er wordt op dit moment nog
niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dit blijkt uit de evaluatie van de
veiligheidsexpeditie in de Bron en de veiligheidsexpeditie in de Motteburght. Dit werd aan
gekaart door zowel de afdelingsmanagers als de huismeester.
 Oefeningen
Een andere methode om de brandveiligheid te waarborgen is door ontruimingsoefeningen en
brandoefeningen te organiseren op de locaties. De BHV organisatie wordt gealarmeerd en
dient te handelen conform de procedure. Zo worden de BHV-ers getraind en kunnen zij het
geleerde in de praktijk brengen. Na de oefening zal er geëvalueerd worden om zo het
hoogste rendement te halen uit de oefening. Tijdens de oefeningen wordt echter de nadruk
gelegd op de BHV-ers en de andere medewerkers worden er te weinig bij betrokken. Dit kan
geconcludeerd worden op basis van observaties van de oefeningen en op basis van de
rolverdeling tijdens deze oefeningen. Deze rolverdeling is terug te vinden in bijlage x.
Tijdens deze oefeningen wordt er gekeken naar het gedrag van de medewerkers. Er wordt
zo ervaren hoe het gedrag van invloed kan zijn op de brandveiligheid.

3.3.4 Kwaliteitssysteem
Vivre werkt met het kwaliteitssysteem HKZ. In dit kwaliteitssysteem is ook brandveiligheid
opgenomen. Dit wordt geborgd onder arbo- en cliëntveiligheid. Binnen het kwaliteitssysteem
is echter nog geen duidelijk hoofdstuk brandveiligheid. Naast het kwaliteitssysteem wordt de
brandveiligheid ook gewaarborgd in de wet- en regelgeving. Deze regelingen zijn terug te
vinden in hoofdstuk 1.6.
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3.4 Het bedrijfsnoodplan3
Voor iedere locatie is er een bedrijfsnoodplan geschreven. Bestaat een locatie uit meerdere
bouwdelen, zoals de Bron, dan zijn er ook meerdere bedrijfsnoodplannen. In dit plan staat
precies uitgelegd wat er verwacht wordt van de locatiemanager tijdens een calamiteit. Er
wordt tevens aandacht besteed aan:
 Algemene gebouwgegevens
 Installatie gegevens
 Organisatie gegevens
 Taken van de BHV-er van dienst
 Taken van de BHV-er bij een brandmelding
 Wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm door de medewerkers.
 Taken van de gastvrouw (receptionist)
 Taken van de huismeester
 Alarmeringslijst
 Een aantal bijlagen met daarin hulpmiddelen voor de BHV-ers en de BHV-er van
dienst.
Gebeurt er iets in de Bron dan staat er vast wat er dient te gebeuren en door wie acties
moeten worden uitgezet. In dit bedrijfsnoodplan staan echter niet alle denkbare calamiteiten
opgenomen. Dit kan ervoor zorgen dat men moet anticiperen, dit betekent echter niet dat de
procedures zoals deze omschreven staan in het bedrijfsnoodplan niet meer gevolgd dienen
te worden. Het bedrijfsnoodplan is niet een vorm van waarborging van de brandveiligheid.
Het is namelijk meer een hulpmiddel in het geval er daadwerkelijk brand uitbreekt.
Gewaarborgd wordt de brandveiligheid op bovenstaande manieren.

3.5 Conclusie
De focus tijdens dit onderzoek ligt op het gedrag van de medewerkers en hierbij zijn de
medewerkers de leverancier van veiligheid. De brandveiligheid is een speerpunt geworden
binnen de zorg. Dit komt omdat er steeds meer oudere mensen zijn in verhouding tot jongere
mensen. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving rondom de zorg en dit zorgt ervoor dat
mensen langer thuis blijven wonen. Dit brengt tevens met zich mee dat de mensen die in een
verpleeghuis terecht komen niet meer zelfstandig kunnen wonen en dus ook een stuk minder
mobiel en niet meer zelfredzaam zullen zijn. Dit in combinatie met het feit dat de brandweer
in 60% van de gevallen pas na 8 minuten op de plaats van de calamiteit zal arriveren, zorgt
ervoor dat de zorginstelling zichzelf dient te redden tot die tijd. De verantwoordelijkheid wordt
meer bij de zorginstelling gelegd waardoor er vanuit de zorginstelling meer aandacht aan
brandveiligheid moet worden besteed.
De waarborging van de veiligheid gebeurt op verschillende manieren in de Bron. Het is
echter niet concreet gewaarborgd in het kwaliteitssysteem van Vivre.

3

Bedrijfsnoodplan de Bron. (2013).
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4. Gedrag
In dit hoofdstuk wordt omschreven wat veilig gedrag is. Daarnaast wordt er gekeken naar
waarom mensen zich onveilig gedragen. Waarom gaan mensen altijd kijken als er een
calamiteit of incident is? Hierbij wordt een aantal mythen gebruikt die betrekking hebben op
brandveiligheid. Ten slotte wordt er een conclusie getrokken over veilig gedrag en waarom
mensen zich onveilig gedragen.

4.1 Veilig gedrag
Volgens Patrick Schriel is gedrag datgene dat zichtbaar is van onze persoonlijkheid. Dit
gedrag is zichtbaar op de manier waarop gereageerd wordt op en gehandeld wordt in de
omgeving (Patrick Schriel, 2011).
Bij gedrag is er een verschil tussen:
 Bewust gedrag, dit is gedrag waarvoor gekozen wordt.
 Onbewust gedrag, dit is gedrag van de persoonlijkheid waar niet direct bijgekomen
kan worden. Dit wil zeggen, het gedrag waar niet over na wordt gedacht. Bij dit
onbewuste gedrag kunnen de volgende factoren een rol spelen:
herinnering
de manier van opvoeding
aangeleerd gedrag
In dit onderzoek wordt de focus gelegd op het gedrag dat beïnvloed kan worden, bewust
gedrag. Dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 4.2.
Zoals in hoofdstuk 3 al beschreven staat is veiligheid volgens Stol en Tielenburg (2011) “de
afwezigheid van bedreigingen van een als wenselijk ervaren toestand.”
Veilig gedrag is dus eigenlijk datgene dat zichtbaar is van onze persoonlijkheid dat een
bijdrage levert aan het voorkomen van bedreigingen van een als wenselijk ervaren toestand.
Met andere woorden, het gedrag dat de medewerkers in de Bron vertonen dient de
(brand)veiligheid niet te beïnvloeden.

4.2 Waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier?
In de afgelopen jaren zijn er heel wat onderzoeken gedaan naar gedrag en waarom mensen
bepaald gedrag vertonen.
Vanaf 1960 werd er gekeken hoe de attitudes het gedrag kunnen beïnvloeden. Ajzen en
Fishbein (1975) kwamen met de theory of reasoned action. Deze theorie werd later door
Ajzen (1985) bijgesteld tot de theory of planned behavior.
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4.2.1 Theory of reasoned action
Volgens Ajzen en Fishbein (1975) wordt het gedrag voorspeld door de intentie tot het
gedrag. Als de intentie om gedrag te vertonen goed is dan zal het gedrag ook goed zijn.
Deze intentie wordt beïnvloed door twee factoren, namelijk:
1) Attitude ten opzichte van gedrag
2) Subjectieve norm
De attitude ten opzichte van gedrag hangt af van de verwachting van de persoon of het
gedrag een bepaalde consequentie heeft. Als deze consequentie goed is dan zal de attitude
ook goed zijn. Daarnaast hangt de attitude ten opzichte van gedrag af van de waarde die er
aan deze consequentie hangt.
De subjectieve norm is wat andere mensen van jouw gedrag vinden en in welke mate jij deze
mening van anderen over jouw gedrag belangrijk vind. In figuur 1 is dit schematisch
weergegeven.
Attitude ten
opzichte van
gedrag
Intentie tot
gedrag

Gedrag

Subjectieve
norm
Figuur 1 – Theory of reasoned action (Ajzen en Fishbein)

Deze twee factoren beïnvloeden de intentie tot gedrag en uiteindelijk het gedrag. Door deze
theorie kwam Ajzen erachter dat dit niet de enige twee factoren waren die het gedrag kunnen
beïnvloeden. Na onderzoeken met deze theorie kwam Ajzen erachter dat het gedrag ook
nog beïnvloedt werd door de mogelijkheid of het gedrag daadwerkelijk uitgevoerd kan
worden. Zo ontstond de nieuwe theory of planned behavior. Deze theorie heeft een derde
factor waardoor de intentie tot gedrag en het gedrag beïnvloed kunnen worden. Deze theorie
wordt hieronder verder beschreven.

4.2.2 Theory of planned behavior
Volgens Ajzen (1985), The theory of planned behavior, wordt gedrag het beste voorspeld
door intentie. De intentie is volgens de theorie van Ajzen de belangrijkste voorspeller van
gedrag. De intentie wordt veroorzaakt door drie verschillende factoren:
1) Attitude
2) Subjectieve norm
3) Waargenomen gedragscontrole
De eerste twee factoren zijn dezelfde factoren als bij de theory of reasoned action. Bij de
theory of planned behavior komt er echter nog een derde factor bij die de intentie tot gedrag
en het gedrag zelf kan beïnvloeden. Deze derde factor is de waargenomen gedragscontrole.
De waargenomen gedragscontrole is de mate waarin iemand denkt in staat te zijn het gedrag
daadwerkelijk te kunnen vertonen. Krijgt iemand de mogelijkheid om het gewenste gedrag te
vertonen en acht hij/zij zich daartoe instaat. In figuur 2 is de theory of planned behavior
schematisch weergegeven.
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Attitude ten
opzichte van
gedrag

Subjectieve
norm

Intentie tot
gedrag

Gedrag

Waargenomen
gedragscontrole
Figuur 2 – Theory of planned behavior (Ajzen)

In het bovenstaand model van de Theory of planned behavior (Ajzen) is te zien hoe de
attitude ten opzichte van gedrag, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole
de intentie tot gedrag bepalen. Deze intentie bepaald uiteindelijk het gedrag. Hierbij is echter
ook te zien dat de waargenomen gedragscontrole direct van invloed kan zijn op het gedrag.
Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als iemand de stoel voor de nooduitgang weg wilt halen maar
hiervoor van zijn leidinggevende niet de mogelijkheid krijgt. Hierbij is de intentie er wel maar
kan die persoon het gedrag niet uitvoeren omdat hij hierin beperkt wordt door zijn
leidinggevende.
Dit wil dus zeggen dat een positieve intentie ten opzichte van brandveiligheid een belangrijke
voorwaarde is om uiteindelijk ook veilig gedrag te krijgen. Deze positieve intentie geeft echter
geen zekerheid dat er ook veilig gedrag vertoond wordt. Dit kan namelijk nog beïnvloed
worden door de waargenomen gedragscontrole.
Ajzen (1985) stelt dat de mate van de sterkte van de houding bepaalt of de intentie sterk
wordt. Als de medewerkers brandveiligheid heel erg belangrijk vinden dan is de intentie om
veilig gedrag te vertonen vele mate sterker dan wanneer de medewerkers brandveiligheid
redelijk belangrijk vinden. Het managementteam van de Bron dient dus te zorgen dat de
medewerkers brandveiligheid heel erg belangrijk vinden en meenemen in hun dagelijkse
werkzaamheden. Hoe men dit dient te doen komt in hoofdstuk 7 en de aanbevelingen aan de
orde.

4.2.3 Factoren van de theory of planned behavior
Zoals hierboven al beschreven staat wordt de intentie om veilig gedrag te vertonen bepaald
door drie verschillende factoren:
1. Attitude ten opzichte van gedrag
2. Subjectieve norm
3. Waargenomen gedragscontrole
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Deze drie factoren kunnen worden verdeeld in verschillende subfactoren die ervoor kunnen
zorgen dat de factoren positief of negatief worden.
Een attitude ten opzichte van gedrag kan gevormd worden door de volgende factoren:
 Kennis over brandveiligheid
 Hoe belangrijk vindt men brandveiligheid? (bewustwording)
 Heeft men ervaring met brand? Voelt men zich verantwoordelijk voor aspecten die te
maken hebben met brandveiligheid?
 Hoe belangrijk vindt men brandveiligheid ten opzichte van concurrerende attitudes?
De subjectieve norm kan gevormd worden door de volgende factoren:
 Hoe belangrijk vindt men de mening van de leidinggevenden?
 Hoe belangrijk vindt men de mening van de collega’s?
De waargenomen gedragscontrole hangt af van:
 De situatie waarin men verkeert.
 Krijgt men de mogelijkheid om het gedrag uit te voeren?
Bovenstaande factoren en subfactoren zijn tevens de factoren waar het onderzoek binnen de
Bron zich op focust. Waarom gedragen mensen zich onveilig? Door middel van een enquête
wordt onderzocht waarom de medewerkers het gedrag vertonen dat zij vertonen. Vervolgens
wordt gekeken of deze factoren worden behandeld in het project “Geen Nood bij Brand”.
Van bovenstaande factoren is de factor bewustwording (belangrijkheid) een van de
belangrijkste. Als de medewerkers zich bewust zijn van de gevaren die het vertoonde gedrag
met zich mee kan brengen en dus de belangrijkheid van brandveiligheid inzien, zullen zij ook
meer aandacht geven aan de overige (sub)factoren die het gedrag positief kunnen
beïnvloeden.
Volgens Ajzen (1991) kan gedrag veranderd worden door twee fundamentele stappen te
ondernemen.
1. De eerste stap is; mensen motiveren om bepaald gedrag te vertonen. Hierbij wordt
de intentie dus veranderd. Hierbij moet de attitude en de subjectieve norm dus
veranderd worden.
2. De tweede stap is; dat er mogelijk wordt gemaakt deze intentie daadwerkelijk uit te
voeren. Hierbij moet de waargenomen gedragscontrole dus veranderd worden.

4.2.4 Kritiek op de Theory of planned behavior
Op ieder model dat ontwikkeld wordt is er kritiek. Zo ook bij het model van de theory of
planned behavior van Ajzen (1985). Een kritische noot is volgens Conner & Sparks (2005)
dat de drie factoren (attitude, subjectieve norm, waargenomen gedragscontrole) teveel te
maken hebben met de beredenerende kant en te weinig met de emotionele kant van gedrag.
Deze kritiek kan weer verworpen worden volgens Lechner (2007) omdat een attitude ook via
de emotionele kant benaderd kan worden. Er kan namelijk ingespeeld worden op het gevoel.
‘Ik voel me nog steeds veilig als de tafel en de stoelen voor de nooduitgang staan.’ De
attitude is hier dan ingespeeld op negatieve gevoelens waardoor de intentie om het gedrag
te veranderen er niet is, waardoor het gedrag ook niet veranderd zal worden.
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4.3 Mythen omtrent gedrag bij brandveiligheid
Hieronder is een tiental mythen beschreven die volgens het Nederlands Instituut Fysieke
Veiligheid (2010) allemaal ontkracht kunnen worden. Dit zijn gedragingen die mensen doen
als er daadwerkelijk een brand is.
Deze mythen hebben allemaal te maken met het gedrag bij een brand. Dit onderzoek gaat
over gedrag voorafgaand aan een brand. Echter geven deze mythen heel duidelijk aan dat
mensen vaak ander gedrag vertonen dan dat ze van te voren zeggen en dan van te voren
verwacht wordt. In het doen van aanbevelingen zal met dit gegeven rekening gehouden
worden.
Mythe 1: Mensen kennen de gevaren van brand.
Mythe 2: Mensen vluchten zodra ze een brandalarm horen.
Mythe 3: Mensen maken bij het vluchten gebruik van de groene vluchtrouteaanduidingen.
Mythe 4: Mensen vluchten via de dichtstbijzijnde nooduitgang.
Mythe 5: In gebouwen met een hoge bezettingsdichtheid wordt de zelfredzaamheid bij brand
bepaald door het aantal nooduitgangen en de deurbreedte.
Mythe 6: Liften en roltrappen zijn niet geschikt voor het vluchten bij brand.
Mythe 7: Bedrijfshulpverleners zijn overbodig: de technische brandveiligheidsmaatregelen
zijn veel belangrijker.
Mythe 8: Mensen met een permanente functionele beperking zijn het minst zelfredzaam bij
brand.
Mythe 9: Mensen zijn zelfredzaam bij brand als zij zich onder normale omstandigheden
zelfstandig in een gebouw kunnen verplaatsen.
Mythe 10: Mensen raken in geval van brand in paniek.
Hieronder worden drie mythen ontkracht om te laten zien dat het gedrag wat vertoond wordt
niet overeen komt met het gedrag dat vertoond wordt.
 Mythe 4: Mensen vluchten via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Deze mythe kan
ontkracht worden omdat uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke
Veiligheid is gebleken dat mensen doorgaans vluchten via de route waarmee ze
bekend zijn. Dit is dan niet altijd de kortste en meest veilige weg.
 Mythe 7: Bedrijfshulpverleners zijn overbodig. Dit kan volgens het Nederlands
Instituut Fysieke Veiligheid ontkracht worden omdat het gedrag van de gebruikers
van het pand van belang is voor de zelfredzaamheid bij brand. Om dit in goede
banen te lijden zijn de bedrijfshulpverleners nodig.
 Mythe 10: Mensen raken in geval van brand in paniek. Dit kan ontkracht worden
volgens het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Er is namelijk geen associatie
van paniek met grote rampen. Mensen gaan bij het zien van een brand door met de
werkzaamheden waar zij mee bezig waren of zij gaan kijken wat er aan de hand is.

4.4 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de volgende drie factoren de intentie tot gedrag en het
uiteindelijke gedrag beïnvloeden:
 Attitude ten opzichte van gedrag
 Subjectieve norm
 Waargenomen gedragscontrole
Als deze drie factoren beïnvloed kunnen worden dan kan de intentie tot gedrag ook
beïnvloed worden.
Verder kan uit de 10 mythen geconcludeerd worden dat gedrag van wezenlijk belang is en
dat mensen lang niet altijd het verwachte gedrag vertonen.
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5. “Geen Nood bij Brand”
In dit hoofdstuk wordt het project “Geen Nood bij Brand” uitgelegd. Hoe is het ontstaan,
waarom is het ontstaan en wat houdt het in? Vervolgens wordt er gekeken hoe het project
“Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers kan beïnvloeden. Ten slotte wordt er
een conclusie getrokken.

5.1 Aanleiding project “Geen Nood bij Brand”
De schiphol brand in 2005 heeft voor velen de ogen geopend. Zo ook voor het Ministerie van
Binnenlandse zaken. Hieruit zijn lessen getrokken waarvan de belangrijkste is dat er veel
winst te behalen valt op het gebied van bewustzijn omtrent brandveiligheid bij zowel het
management op strategisch en tactisch niveau als bij de gebruikers van het pand, het
operationeel niveau. Daar heeft het project “Geen Nood bij Brand” op ingespeeld.
Uit het gesprek met de grondlegger van het project “Geen Nood bij Brand”, meneer
Makkinga op 29 oktober 2013 is gebleken dat onderstaande de aanleiding is geweest voor
het opstellen van het project “Geen Nood bij Brand”.
Het project “Geen Nood bij Brand” is ontstaan door een specifiek probleem bij “het dorp” in
Arnhem. “Het dorp” is een wijk in Arnhem waar mensen met een ernstige lichamelijke of
geestelijke handicap wonen.
In 2007 bestond “het dorp” 50 jaar. Door de regels omtrent brandveiligheid die er door de
jaren heen zijn bijgekomen, voldeed het pand in 2007/2008 niet meer aan de eisen volgens
de wet- en regelgeving. Dit moest veranderd worden. Om het pand weer geheel aan de weten regelgeving te laten voldoen moest er voor miljoenen euro’s verbouwd worden. Dit was
voor “het dorp” financieel niet haalbaar. Er bleven toen twee mogelijkheden over. Een
daarvan was “het dorp” sluiten en de andere is om een maatwerk oplossing te bedenken. Er
is gekozen voor het laatste, dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van het project
“Geen Nood bij Brand”. De verdere uitwerking van het interview met meneer Makkinga is te
vinden in bijlage xi.

5.2 “Geen Nood bij Brand”
“Geen Nood bij Brand” is een project dat ervoor moet zorgen dat Vivre beter voorbereid is op
een mogelijke brand.
Het project bestaat uit drie verschillende fases. Voordat er aan deze fases begonnen kan
worden moet er een overeenkomst komen over het project tussen de zorginstelling en de
brandweer. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant om het vrijblijvende aspect
uit het project te halen. Hierdoor kan men elkaar altijd aanspreken bij het niet nakomen van
de gemaakte afspraken.
 Deze overeenkomst dient plaats te vinden op strategisch niveau, in de top van beide
organisaties. Bij Vivre is het convenant ondertekend door de Raad van Bestuur en
het convenant is bij de brandweer ondertekend door de commandant/directeur
brandweer Zuid Limburg. Met de ondertekening van het convenant door de top van
beide organisaties, kan afgeleid worden dat het project ondersteund wordt op het
strategische niveau en kan er van start worden gegaan met het project “Geen Nood
bij Brand”. Het convenant van de Bron is terug te vinden in bijlage xii.
 Nadat het project gecommuniceerd is op strategisch niveau dient dit
gecommuniceerd te worden naar het tactisch niveau en vervolgens naar het
operationele niveau. Aan de locatiemanager van de Bron dient gevraagd te worden of
het project plaats kan vinden binnen zijn locatie. Vervolgens worden de verschillende
deelnemers benaderd en kan de rondgang van start gaan. De rondgang wordt de
expeditie genoemd. Dit is een ronde waarbij de deelnemers kritisch kijken naar
brandveiligheid in het gebouw.
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De medewerkers van de brandweer die aan dit project deelnemen, hebben hiervoor een
training gekregen. In deze training wordt aandacht besteed aan de veranderde rol van
communiceren (pas het gedrag en de communicatie aan, aan de doelgroep), theorie over het
project “Geen Nood bij Brand” en hoe men de veiligheidsexpeditie dient uit te voeren. Door
middel van deze training wordt de brandweer voorbereid op de veiligheidsexpedities.

5.2.1 De eerste fase
De eerste fase is een veiligheidsexpeditie door het gebouw. Hier gaan vertegenwoordigers
van verschillende partijen mee, namelijk:
 De locatiemanager
 Een BHV-er
 Een afdelingsmanager
 Een niet BHV-er
 Indien mogelijk een cliënt, dan wel een vertegenwoordiger van de cliëntenraad.
Doordat er medewerkers van alle lagen uit de organisatie en de cliënten deelnemen aan het
project, wordt er betrokkenheid gecreëerd van al deze partijen. Tijdens de expeditie is het de
bedoeling dat bovenstaande deelnemers samen met de brandweer door het pand gaan
lopen om goede- en verbeterpunten met betrekking tot brandveiligheid aan te geven. Hierbij
is het niet de bedoeling dat de brandweer voorop loopt en aangeeft wat niet goed is
uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. Het is juist van belang dat de medewerkers en
cliënten zelf op onderzoek uit gaan en door middel van de gestelde vragen door de
brandweer de goede en verbeterpunten aanhalen. Van deze punten worden foto’s gemaakt.
De veiligheidsexpeditie wordt op een afdeling in het gebouw gehouden.
Het is van essentieel belang om een vertegenwoordiger van het managementteam tijdens de
veiligheidsexpeditie mee te laten lopen. Door deze veiligheidsexpeditie kan sense of urgency
en awareness bij het managementteam gecreëerd worden. Hierdoor zal het
managementteam een aantal goede en verbeterpunten zien die het team kan oppakken en
gaan verbeteren.
Deze sense of urgency en awareness bij het managementteam is nodig om het project te
dragen en uit te rollen.

5.2.2 De tweede fase
In de tweede fase wordt een verslag van de veiligheidsexpeditie gemaakt zoals deze
beschreven is in de eerste fase. In dit expeditieverslag worden alle bevindingen
opgeschreven en er worden vervolgens vanuit hier acties weggezet. Om het een en ander te
verduidelijken zullen de gemaakte foto’s worden toegevoegd. Door dit expeditieverslag wordt
in een oogopslag duidelijk wat goed is en wat te verbeteren is omtrent brandveiligheid. Dit
verslag wordt opgesteld door de brandweer aan de hand van een vast format. Vervolgens
wordt dit doorgestuurd naar het management van de locatie. Het management zal dit
vervolgens in een werkoverleg bespreken met de medewerkers.

5.2.3 De derde fase
De derde fase van het project “Geen Nood bij Brand” is de uitrol van de acties die staan
beschreven in het expeditieverslag. De acties en het project “Geen Nood bij Brand” dienen te
worden vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de organisatie. Daarnaast moeten de acties
worden vastgelegd in een masterplan brandveiligheid. Dit is een gedetailleerde uitwerking
van het convenant. Hierbij wordt er ingezoomd op een locatie en wordt er zorginhoudelijk
over brandveiligheid gesproken.
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5.3 SWOT analyse
Om alle sterke- en zwakke punten van het project “Geen Nood bij Brand” duidelijk in beeld te
brengen wordt hieronder de SWOT analyse weergegeven. Hierbij worden ook de kansen en
de bedreigingen aangegeven.

5.3.1 SWOT analyse project “Geen Nood bij Brand”

Strengths (Sterktes)

Weaknesses (Zwaktes)

S1: Betrekt de cliënt bij het
proces.
S2: Focust op gedrag.
S3: Medewerkers van
verschillende lagen worden
erbij betrokken.
S4: Contact met de
brandweer wordt verbeterd.

Z1: Niet iedereen wordt
erbij betrokken.
Z2: Continuïteit mist.
Z3: Wordt geen aandacht
besteed aan ervaring,
concurrerende attitudes,
subjectieve norm en
waargenomen
gedragscontrole.

Oppurtunities (Kansen)

Threats (Bedreigingen)

K1: Gedrag bij de
medewerkers en cliënten is
niet altijd zoals gewenst.
K2: Nieuwe regeling
omtrent ZZP 1t/m3.
K3: Het managementteam
wilt geen imago schade
oplopen.

B1: De medewerkers
vinden de zorgprocessen
belangrijker.
B2: Wegebben van
belangstelling doordat de
brandweer zich terug trekt.
B3: De brandweer doet dit
naast reguliere
werkzaamheden.
B4: De fusie tussen Vivre
en GroenekruisDomicura.

Figuur 3 – SWOT analyse
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5.3.2 Toelichting SWOT analyse
De sterke punten van het project “Geen Nood bij Brand” zijn:
 S1 Het betrekken van de cliënten bij het proces. Doordat er iemand van de
cliëntenraad of een cliënt zelf meeloopt met de veiligheidsexpeditie worden de
cliënten erbij betrokken. Het is essentieel dat zij zich hierbij betrokken voelen en hier
ook een inbreng in kunnen hebben. De cliënten zijn tenslotte de bewoners van het
pand en zijn het grootste deel van de tijd aanwezig.
 S2 Het project focust zich op gedrag. Naast de bouwkundige, installatietechnische
en organisatorische aspecten focust het project zich ook op gedrag. Hierbij wordt
gepoogd de bewustwording en de kennis van de deelnemers te vergroten. Hierdoor
wordt beoogd dat het gedrag positief beïnvloed wordt. Dit is tegelijkertijd ook een
zwak punt omdat de andere factoren waarop gedrag gebaseerd wordt volgens de
theorie van Ajzen niet behandeld worden.
 S3 Het betrekken van de medewerkers uit verschillende lagen van de locatie.
Doordat de medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie deelnemen aan
dit project, zal er meer draagvlak gecreëerd worden. Daarnaast is dit ook een zwakte
omdat natuurlijk niet alle medewerkers worden betrokken bij dit project. Dit kan voor
onderlinge frictie zorgen en voor verdeeldheid van mening over de bepalende
onderwerpen omtrent brandveilig gedrag.
 S4 Als laatste wordt het contact met de brandweer op deze manier verbeterd.
Door het project wordt het wederzijdse begrip tussen de brandweer en het
locatiemanagement vergroot. Dit heeft een groot voordeel met betrekking tot de
jaarlijkse controles. Ook kan door het verbeterde contact de brandweer eventueel
vaker bij een ontruimingsoefening betrokken worden. Dit biedt meer mogelijkheden
voor zowel de zorginstelling als de brandweer.
De zwakke punten van het project “Geen Nood bij Brand” zijn:
 Z1 Niet iedereen wordt betrokken bij het project. Doordat er maar een select
gezelschap de veiligheidsexpeditie uitvoert, wordt er maar een klein deel van de
medewerkers direct betrokken bij het project. Hierbij kan er frictie ontstaan tussen de
medewerkers die deel hebben genomen aan de expeditie en de andere
medewerkers. Daarnaast kan het ook zo zijn dat dit project niet goed wordt weggezet
door de locatie waardoor de andere medewerkers zich helemaal niet betrokken
voelen bij het project of er zelfs niks vanaf weten.
 Z2 De continuïteit wordt gemist. Doordat er maar één veiligheidsexpeditie per
locatie wordt gehouden mist het project continuïteit. Deze continuïteit moet verkregen
worden door dit project in te passen in de dagelijkse werkzaamheden van de
medewerkers. Daarnaast dient de expeditie structureel terug te komen.
 Z3 Er wordt geen aandacht besteed aan de factoren ervaring, concurrerende
attitudes, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. Mensen vertonen
een bepaald gedrag doordat de intentie wordt bepaald door een drietal factoren,
namelijk: de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole.
Daarnaast wordt het vertoonde gedrag ook nog direct beïnvloed door de
waargenomen gedragscontrole. Doordat dit project zich alleen maar richt op een deel
van de attitude zal het gedrag nooit helemaal beïnvloed kunnen worden.
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De kansen van het project “Geen Nood bij Brand” zijn:
 K1 Gedrag bij de medewerkers en cliënten is niet altijd zoals gewenst. Doordat
het gedrag van de medewerkers en de cliënten niet het gewenste gedrag is, is de
kans van slagen en het in gebruik nemen van het project “Geen Nood bij Brand”
groter. Dit omdat het project het gedrag van de medewerkers en de cliënten omtrent
brandveiligheid wil beïnvloeden en verbeteren.
 K2 De nieuwe regeling omtrent ZZP 1t/m3. Door deze nieuwe regeling zal het nog
belangrijker worden om de brandveiligheid binnen de zorgorganisaties zo optimaal
mogelijk te krijgen. Er komen namelijk steeds meer niet zelfredzame mensen te
wonen in de verpleeghuizen. Deze bewoners zijn steeds meer afhankelijk van het
zorgpersoneel. Het project “Geen Nood bij Brand” probeert het bewustzijn bij het
management en de medewerkers hieromtrent te vergroten. Deze verandering in de
wetgeving is dus een kans voor het project “Geen Nood bij Brand”.
 K3 Het managementteam wilt geen imago schade oplopen. Het
managementteam van Vivre wilt geen imago schade oplopen doordat Vivre zich niet
goed heeft voorbereid op een eventuele brand waarbij (dodelijke) slachtoffers zijn
gevallen. Het project “Geen Nood bij Brand” is een vorm van voorbereiding op een
eventuele brand. Doordat het project een eventuele imago schade kan voorkomen
zal het managementteam hier enthousiast over zijn. Dit wordt dus als een kans voor
het project “Geen Nood bij Brand” gezien.
De bedreigingen van het project “Geen Nood bij Brand” zijn:
 B1 De medewerkers vinden de zorgprocessen belangrijker. Een bedreiging van
het project kan zijn dat de medewerkers de zorgprocessen belangrijker vinden. Dit
kan ervoor zorgen dat er minder tot geen tijd en aandacht meer is voor
brandveiligheid en het project “Geen Nood bij Brand”.
 B2 Wegebben van belangstelling doordat de brandweer zich terug trekt. De
belangstelling kan wegebben doordat de brandweer zich terug trekt. Uit het gesprek
met meneer Makkinga is gebleken dat het uiteindelijke doel is, dat de zorginstellingen
deze expedities zelf gaan lopen en dit vervolgens gaan rapporteren aan de
brandweer. Doordat de brandweer niet meer zelf fysiek aanwezig is kan het zo zijn
dat de belangstelling en de betrokkenheid bij de zorginstelling zal afnemen.
 B3 De brandweer doet dit naast de reguliere werkzaamheden. Doordat het project
“Geen Nood bij Brand” door de brandweer wordt uitgevoerd naast de reguliere
werkzaamheden kan het zo zijn dat de brandweer door drukte en te weinig capaciteit
minder aandacht voor het project heeft. Hierdoor kan de belangstelling van het
project wegebben of vertraging oplopen.
 B4 De fusie. De fusie van Vivre met GroenekruisDomicura kan een bedreiging
vormen voor het project “Geen Nood bij Brand”. Tijdens de fusie staan veel
veranderingen te wachten en zal er bezuinigd moeten worden. Door deze
veranderingen kan de urgentie van het project “Geen Nood bij Brand” afnemen
waardoor dit uitgesteld wordt.
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5.4 Hoe kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag beïnvloeden?
Het project “Geen Nood bij Brand” biedt in principe de mogelijkheid om medewerkers beter
bij het thema brandveiligheid te betrekken. Dit kan op twee manieren:
 Dit kan allereerst gedaan worden door de medewerkers meer bij het onderwerp
brandveiligheid te betrekken. De kennis wordt vergroot door de veiligheidsexpeditie
en het verslag dat hieruit voort komt. De acties die worden opgenomen in het verslag
dienen verder uitgerold te worden op locatieniveau. Zodoende zullen ook de
medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de expeditie hiervan op de hoogte
worden gesteld. Door de kennis omtrent het begrip brandveiligheid te vergroten wordt
uiteindelijk ook beoogd het gedrag te kunnen beïnvloeden.
 Naast de kennis die wordt bijgebracht door middel van een veiligheidsexpeditie zal
ook de bewustwording (wat vinden de gebruikers van het pand belangrijk?) en de
verantwoordelijkheid aan de orde worden gesteld gedurende de veiligheidsexpeditie.
Doordat de brandweer kritische vragen stelt zullen de deelnemers hier meer mee
bezig zijn. Van de locatie wordt verwacht dat dit via een werkoverleg besproken wordt
met de overige medewerkers. De medewerkers die niet deelgenomen hebben aan de
expeditie weten hierdoor waar wie verantwoordelijk voor is en zo kan ook bij deze
medewerkers de bewustwording vergroot worden, om uiteindelijk het gedrag positief
te beïnvloeden.
Op basis van het onderzoek in deze scriptie zal beschreven worden of en hoe deze
mogelijkheden aangepakt en/of verbeterd kunnen worden.

5.5 Conclusie
Het project “Geen Nood bij Brand” is een project dat ervoor moet zorgen dat Vivre beter
voorbereid is op een brand. Hiermee wordt de kennis, de bewustwording, de belangrijkheid
en de verantwoordelijk van de medewerkers vergroot en beïnvloed. Door deze factoren te
beïnvloeden wordt geprobeerd het gedrag van de medewerkers te verbeteren zodat het
gebouw brandveiliger word.
De sterke punten zijn hierbij:
 Dat er medewerkers vanuit verschillende lagen van de organisatie betrokken worden
bij het project.
 Dat het project “Geen Nood bij Brand” zich ook focust op het gedrag dat zichtbaar is
in het gebouw.
 Dat de cliënt erbij betrokken wordt.
 Dat het contact met de brandweer verbeterd wordt.
De zwakke punten van het project “Geen Nood bij Brand” zijn:
 Dat niet iedereen erbij betrokken wordt.
 De continuïteit wordt gemist.
 Er wordt geen aandacht besteedt aan: de subjectieve norm, de waargenomen
gedragscontrole, ervaring en concurrerende attitudes.
Op de sterke punten moet worden ingespeeld en de zwakke punten moeten worden
beïnvloed en verbeterd. Deze zwakke punten moeten worden aangepakt om ervoor te
zorgen dat de beïnvloeding van het gedrag zo groot mogelijk is. Het uiteindelijke doel is het
veranderen van het gedrag ten aanzien van brandveiligheid.
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6. Brandveiligheid in de Bron
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe veilig de medewerkers zich in de IST situatie
gedragen. Dit wordt gedaan aan de hand van de veiligheidsexpeditie die op 19 september
2013 in de Bron en op 30 oktober 2013 in de Motteburght gelopen zijn. Daarnaast wordt aan
de hand van twee interviews en aan de hand van observaties gekeken naar de IST situatie.
Verder wordt er toegelicht waarom bepaalde vragen in het interview en in de enquête zijn
gesteld. Ten slotte wordt er een conclusie getrokken.

6.1 IST situatie
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, oftewel de IST situatie, is
ervoor gekozen om verschillende benaderingen te hanteren. De veiligheidsexpeditie van het
project “Geen Nood bij Brand” is het eerste onderdeel. Daarnaast zullen er gesprekken met
de locatiemanager en de facilitair manager gevoerd worden. Zo wordt er vanaf alle niveaus,
zowel strategisch, tactisch als operationeel naar de huidige situatie gekeken. Ten slotte
wordt er via observaties gekeken naar het gedrag van de medewerkers. Door gebruik te
maken van deze verschillende manieren zal het beeld van de IST situatie zo compleet
mogelijk worden.

6.1.1 Veiligheidsexpeditie
Een onderdeel van het project “Geen Nood bij Brand” is een veiligheidsexpeditie. Deze
veiligheidsexpeditie heeft plaatsgevonden op 19 september 2013 in de Bron en op 30
oktober 2013 in de Motteburght. De veiligheidsexpeditie is bijgewoond door verschillende
partijen. Bij de veiligheidsexpeditie van de Bron waren de volgende deelnemers aanwezig:
 Twee medewerkers van de brandweer
 De locatiemanager
 Een afdelingsmanager
 Een BHV-er
 De voorzitter van de cliëntenraad
 Hoofd BHV en veiligheid
Bij de veiligheidsexpeditie van de Motteburght waren de volgende deelnemers aanwezig:
 De afdelingsmanager
 Een BHV-er
 Een Eerste Verantwoordelijk Verzorging (EVV’er), tevens BHV-er
 De huismeester
 Hoofd BHV en veiligheid
Met deze beide groepen is er door het gebouw gelopen en kritisch gekeken naar goede en
minder goede punten omtrent brandveiligheid. Tijdens deze rondleidingen zijn er al punten
geconstateerd die met gedrag te maken hebben.
 De veiligheidsexpeditie in de Bron
Tijdens deze expeditie is gebleken dat het totale gebouw is ingedeeld in rook- en
brandcompartimenten. Binnen deze rook- en brandcompartimenten zijn sub compartimenten
aangebracht. Dit zijn de appartementen van de bewoners. De compartimenten zorgen ervoor
dat het gebouw verdeeld wordt in verschillende zones. In de scheiding tussen deze
compartimenten zit een brandwerende deur van 60 minuten. Bij de sub compartimenten is er
een brandwerende deur van 30 minuten.
Daarnaast zijn ook alle middelen om een brand te blussen of te voorkomen aanwezig. Deze
zijn duidelijk aangegeven met de daarvoor bestemde pictogrammen.
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Tijdens de expeditie is een aantal gedragsaspecten gesignaleerd:
De nooduitgangen in het restaurant waren geblokkeerd door twee rollators en
een plant.
Er waren verschillende obstakels te vinden in de gangen die het vluchten
eventueel kunnen belemmeren en de vuurbelasting vergroten.
Er is gebleken dat de aanwezige, ook de BHV-ers, niet wisten hoe zij een
brandslanghaspel moesten gebruiken.
Dat vooral de niet BHV-ers niet altijd antwoord konden geven op de gestelde
vragen omtrent het juiste gebruik van de blusmiddelen en de vragen omtrent
de doelstelling van de compartimentering.
Het complete verslag inclusief de foto’s van de veiligheidsexpeditie is terug te vinden in
bijlage xiii.
 De veiligheidsexpeditie in de Motteburght
De veiligheidsexpeditie in de Motteburght is uitgevoerd zonder de brandweer. Hiervoor is
gekozen omdat in de Motteburght dezelfde locatiemanager verantwoordelijk is als in de
Bron. Gezien het feit dat dezelfde locatiemanager verantwoordelijk is en dus hetzelfde beleid
omtrent brandveiligheid wordt gevoerd, wordt er verwacht dat er dezelfde uitkomsten uit
zullen rollen als in de Bron. Dit is tevens de reden waarom er geen convenant is getekend
voor de veiligheidsexpeditie in de Motteburght.
Tijdens de veiligheidsexpeditie in de Motteburght is het volgende gebleken:
Het gebouw is opgedeeld in compartimenten zoals hierboven beschreven
staat.
In de compartimenten waar men zich verzameld tijdens het vluchten zijn veel
vuurbelastende spullen opgeslagen. Denk hierbij aan:
 Jassen
 Gestoffeerde stoelen
Er zijn obstakels in de gangen en op de afdelingen.
De meterkast wordt als opslagplaats gebruikt.
Het trappenhuis wordt als opslagplaats gebruikt.
Dat vooral de niet BHV-ers met uitzondering van de huismeester, niet veel
antwoorden konden geven op vragen zoals, wat gebeurd er als het
brandalarm afgaat en de doelstelling van de compartimentering.
Bij beide veiligheidsexpedities kan geconstateerd worden dat het gedrag van de gebruikers
het pand onveiliger maakt.

6.1.2 Interviews
Er worden gesprekken gehouden met mensen uit verschillende lagen in de organisatie. Deze
gesprekken worden gevoerd met de manager van het Facilitair Bedrijf Vivre (strategisch
niveau) en met de locatiemanager van de Bron (tactisch niveau).
In deze paragraaf worden de vragen die gesteld worden in het interview toegelicht. Waarom
zijn deze vragen gesteld?
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6.1.2.1 Toelichting vragen interview
 Interview meneer Boon
De vragen die in het interview met de manager Facilitair Bedrijf Vivre zijn gesteld, zijn vragen
om:
Inzicht te krijgen over brandveiligheid op strategisch niveau.
In vraag 1, 2 en 7 is gevraagd hoe brandveiligheid behandeld wordt op
strategisch niveau.
 Wordt de brandveiligheid besproken in het managementteam?
 Uit wie bestaat het managementteam?
 Welke communicatielijnen hebben deze leden naar de rest van de
organisatie?
Deze vragen zijn gesteld om te achterhalen of brandveiligheid op strategisch
niveau op de agenda van het managementteam staat.
Inzicht te krijgen in de communicatie vanaf strategisch niveau, top down. In
vraag 3 en 4 wordt geprobeerd erachter te komen hoe de communicatielijnen
vanuit het strategisch niveau lopen naar de rest van de organisatie. Dit is van
belang want zo dient ook het project “Geen Nood bij Brand” te worden
gecommuniceerd.
Inzicht te krijgen in de mening van meneer Boon over brandveiligheid en de
waarborging hiervan. In vraag 5, 6 en 8 wordt geprobeerd inzicht te verkrijgen
in de mening van een lid van het managementteam over brandveiligheid.
 Interview meneer Bisscheroux
De vragen die in het interview met de locatiemanager meneer Bisscheroux zijn gesteld, zijn
vragen om:
Inzicht te krijgen in de mening van meneer Bisscheroux. In vraag 1 en vraag 5
is geprobeerd achter de mening van de locatiemanager te komen om zo het
tactische niveau te belichten. Hoe wordt er op tactisch niveau gedacht over
het project “Geen Nood bij Brand” en hoe denkt meneer Bisscheroux dat het
project zal gaan aanslaan bij de medewerkers.
Inzicht te krijgen in de IST situatie. In vraag 2, 4 en 6 wordt er gevraagd naar
de IST situatie. Deze vragen zijn gesteld om het beeld omtrent de IST situatie
te vergroten. Hierbij wordt de IST situatie ook weer belicht vanuit het tactisch
oogpunt. Dit is van belang om een zo compleet mogelijk beeld te vormen.
Inzicht te krijgen in de manier van communiceren. In vraag 3 wordt er
gevraagd of er al communicatie is geweest over het project vanuit het
strategische niveau. Dit om te weten te komen hoe de communicatielijnen
liggen tussen het strategisch en tactisch niveau.
Door middel van bovenstaande vragen wordt er een duidelijk beeld geschept over de huidige
situatie, de communicatielijnen en de mening vanuit het strategisch en tactische niveau.
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6.1.2.2 Interview meneer Boon4
Meneer Boon is de Facilitair Manager van heel Vivre. Er is een interview met hem gehouden
om te weten te komen of (brand)veiligheid ook gedragen wordt door het managementteam.
Komt het daar ter sprake?
Volgens meneer Boon (2013) is veiligheid erg belangrijk. Dat vindt het managementteam van
Vivre ook. Het managementteam van Vivre bestaat uit de volgende mensen:
De Clusterdirecteuren van de locaties
De Raad van Bestuur
Manager Facilitair Bedrijf
Hoofd Economische Administratieve Dienst (EAD)
Manager Human Resources
Manager Behandeling en Begeleiding
Veiligheid is een terugkomend item tijdens de overleggen van het managementteam. Het
management heeft een training crisisbesluitvorming gevolgd. Dit is een training waarbij de
vaardigheden die nodig zijn bij besluitvorming in crisisomstandigheden worden behandeld.
Zo heeft het team kunnen oefenen wat te doen bij een grootschalige calamiteit. Zij zijn hierbij
de eerste geweest die deze training gevolgd hebben. Dit houdt in dat het managementteam
met (brand)veiligheid bezig is en dit ook vanuit de top van de organisatie wil uitstralen. Er is
dan ook steun voor het project “Geen Nood bij Brand”. Dit project is besproken in het
managementteam en hier ook goedgekeurd. Het project zelf wordt buiten het
managementteam om uitgevoerd. De komst van het project wordt echter wel
gecommuniceerd via de clusterdirecteuren naar alle locaties. Het project wordt dus top down
gedragen, en zo verder verspreid over alle medewerkers.
Meneer Boon is van mening dat een project zoals “Geen Nood bij Brand” van hogerhand
gedragen moet worden. Het managementteam heeft dan ook bewust gekozen om het
convenant van het project te tekenen en zo hun stempel op dit project te drukken. Op deze
manier wordt aan de locatiedirecteuren en afdelingsmanagers duidelijk gemaakt dat het
managementteam het project ook van belang vindt. De uitwerking van het gehele interview is
terug te vinden in bijlage xiv.
6.1.2.3 Interview meneer Bisscheroux5
Meneer Bisscheroux is de locatiemanager van de Bron. Hij heeft ook deelgenomen aan de
veiligheidsexpeditie in de Bron. Via dit interview wordt geprobeerd erachter te komen
waarom hij in deze drukke tijd (fusie van Vivre met GroenekruisDomicura, verschuiving van
posities en functies) toch tijd heeft gemaakt voor dit project. Hoe hij denkt dat de
medewerkers gaan reageren op het project “Geen Nood bij Brand”, en hoe de Bron dit wilt
gaan communiceren naar de medewerkers.
Uit het interview is gebleken dat hij het project “Geen Nood bij Brand” erg belangrijk vindt
omdat dit bijdraagt aan de verbetering van de brandveiligheid in de Bron. Als locatiemanager
is hij eindverantwoordelijk voor deze locatie en wilt er dan ook alles aan doen om het zo
veilig mogelijk te maken.
Volgens meneer Bisscheroux kan het project “Geen Nood bij Brand” een goed middel zijn
om het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Het moet echter niet blijven bij een
eenmalige uitvoering hiervan.

4

Interview met meneer Boon. (07-10-2013).

5

Interview met meneer Bisscheroux. (15-10-2013).
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Als een van de redenen voor het vertoonde gedrag wordt het gebrek aan opbergruimte
genoemd. Dit is volgens hem een van de redenen waarom karren en andere obstakels vaak
in gangen of opberghokken worden geplaatst.
Verder wordt aangegeven dat het project waarschijnlijk bij een deel van de medewerkers zal
gaan aanslaan. Dit heeft volgens hem te maken met de kennis en de verantwoordelijkheid
van de medewerkers.
Het project “Geen Nood bij Brand” zal door middel van de locatiemanager en de
afdelingsmanagers gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. Dit zal gebeuren nadat
de verslagen van de veiligheidsexpedities binnen zijn. Deze verslagen zullen besproken
worden en aan de hand daarvan zal in overleg met Mevrouw Janssen en eventueel de
brandweer acties ondernomen worden. Het expeditieverslag zal vervolgens ook verder
worden gecommuniceerd naar de andere locatiemanagers binnen het cluster.
De uitwerking van het interview is terug te vinden in bijlage xv.
Nu de IST situatie op strategisch en tactisch niveau bekend is, zal door middel van
observaties en een enquête de IST situatie op operationeel niveau bekeken worden.

6.1.3 Observaties
Als voorbereiding op het onderzoek naar het project “Geen Nood bij Brand” hebben er
observaties plaatsgevonden in de Bron en de Motteburght. Deze zijn uitgevoerd door middel
van een rondgang door de gebouwen. Tijdens de observaties is opgevallen dat structureel
heel veel obstakels te vinden zijn:
 In de gangen.
 Voor de nooduitgangen.
 In de meterkasten.
 In de ketelhokken.
 In de trappenhuizen.
Verder zijn er ook goede dingen tijdens de rondgang naar voren gekomen namelijk de
aanwezigheid van:
 Brandslanghaspels
 Brandblussers
 Ontruimingsplattegronden
De foto’s van de observaties zijn terug te vinden in bijlage xvi.

6.2 Enquêtes
Deze wordt gehouden om een goed beeld te krijgen van de betrokkenheid van de
medewerkers op de vloer omtrent brandveilig gedrag. Met de enquête wordt beoogd te
achterhalen waarom medewerkers het vertoonde gedrag vertonen. Allereerst zullen de
vragen worden toegelicht. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de uitgedeelde
enquêtes. Daarna wordt de validiteit en betrouwbaarheid besproken. Ten slotte wordt er een
conclusie beschreven. De enquête is terug te vinden in bijlage xvii.
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6.2.1 Toelichting vragen enquête
In deze paragraaf wordt per vraag toegelicht waarom deze vraag gesteld is. In de theorie die
beschreven staat in hoofdstuk 4 komen drie factoren naar voren waarom mensen een
bepaald gedrag vertonen. Deze drie factoren zijn: attitude, subjectieve norm en
waargenomen gedragscontrole.
 Vraag 1 tot en met 6 zijn algemene vragen.
 Vraag 7 tot en met 11 zijn vragen die betrekking hebben op de factor attitude
 Vraag 12 heeft betrekking op de factor subjectieve norm
 Vraag 13 heeft betrekking op de factor waargenomen gedragscontrole
Hieronder wordt per vraag uitgelegd waarom deze is opgenomen in de enquête.
 Algemeen
De eerste 6 vragen zijn algemene vragen. Deze vragen zijn gesteld om een zo duidelijk
mogelijk beeld te krijgen van de medewerker die de enquête invult.
 Attitude
Vraag 7 bestaat uit 6 verschillende vragen. Deze 6 verschillende vragen
hebben allemaal betrekking op “hoe belangrijk vinden de medewerkers
brandveiligheid?”. Er is bewust niet voor gekozen om te vragen hoe belangrijk
vindt u brandveiligheid? Dit is namelijk een vraag waarbij vrijwel iedereen als
antwoord zal geven heel belangrijk of belangrijk. Door de vraag op te splitsen
in meerdere vraagstukken zal er een eerlijker antwoord worden gegeven. De
uitkomsten van alle vragen worden bij elkaar opgeteld en aan de hand van
deze uitkomst wordt bepaald of de medewerker brandveiligheid belangrijk
vindt. Hoe belangrijker de medewerkers brandveiligheid vinden, hoe positiever
de attitude ten op zichten van brandveiligheid zal zijn.
Vraag 8 is een vraag die bestaat uit 13 verschillende vragen die allemaal te
maken hebben met kennis. Door middel van deze vragen wordt de kennis van
de medewerkers op het gebied van brandveiligheid gemeten. Kennis is van
essentieel belang bij de attitude omtrent brandveiligheid. Als medewerkers
namelijk niks van brandveiligheid afweten is de kans ook kleiner dat de
attitude ten op zichten van brandveiligheid positief is en dus de intentie tot
gedrag en het gedrag positief is.
Vraag 9 is een vraag die bestaat uit 3 verschillende vragen die alle 3
betrekking hebben op de ervaring die de medewerkers hebben met
brandveiligheid. Hoe meer ervaring met brandveiligheid de medewerkers
hebben hoe bewuster zij zullen zijn van de gevolgen van bepaald gedrag. De
ervaring zal er dan ook voor zorgen dat de attitude ten op zichten van
brandveiligheid positiever zal zijn.
Vraag 10 is een vraag die bestaat uit 5 verschillende vragen die betrekking
hebben op de verantwoordelijkheid die de medewerkers hebben bij
brandveiligheid. De attitude omtrent brandveiligheid wordt onder meer
bepaald door de verantwoordelijkheid die de medewerkers hebben om
iemand aan te spreken op bepaald gedrag. Daarbij is het van belang wie de
medewerkers zien als de verantwoordelijke voor de brandveiligheid binnen
hun werkomgeving.
Vraag 11 is een vraag die bestaat uit twee vragen met ieder twee stellingen.
Hierbij dient de medewerker aan te geven wat zij belangrijker vinden de
brandveiligheid of de concurrerende attitude. Vinden de medewerkers de
concurrerende attitude belangrijker, dan zal de attitude omtrent
brandveiligheid het daar tegen afleggen. Hierdoor zal de intentie tot gedrag
leiden tot brandonveiliger gedrag.
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 Subjectieve norm
Vraag 12 bestaat uit 6 verschillende vragen die betrekking hebben op de
subjectieve norm. Deze vragen zijn gesteld om erachter te komen of de
medewerkers de mening van hun leidinggevenden en hun collega’s van
belang vinden. Bij de subjectieve norm kunnen de meningen van andere waar
de medewerker waarde aan hecht van invloed zijn op de intentie tot gedrag.
 Waargenomen gedragscontrole
Vraag 13 bestaat uit 2 verschillende vragen die betrekking hebben op de
waargenomen gedragscontrole. Hierbij wordt er gekeken of de medewerkers
de mogelijkheid krijgen van hun leidinggevenden om aandacht te besteden
aan de brandveiligheid in het gebouw. Deze factor kan de intentie tot gedrag
en het gedrag beïnvloeden.

6.2.2 Enquête
De enquête wordt afgenomen bij de medewerkers van de Bron. In figuur 4 is een overzicht te
zien, waarop is aangegeven hoeveel medewerkers er per afdeling zijn en hoeveel enquêtes
er ontvangen zijn.
Afdeling
Aantal
Ontvangen enquêtes Ontvangst
personeelsleden per
enquêtes
afdeling
aangegeven in
procenten
Overig (pleinmanager,
14
11
78,6%
medewerkers
restaurant & keuken,
huismeester,
medewerkers
activiteiten begeleiding
en gastvrouw)
Zorg, de Bron
27
20
74,1%

Zorg, de Motteburght

39

27

69,2%

Totaal

80

58

72,5%

Figuur 4 – Overzicht uitgedeelde enquêtes

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina - 43 -

6.2.3 Betrouwbaarheid en validiteit
Bij dit onderzoek wordt er geen gebruik gemaakt van een steekproef. Dit is het geval omdat
de populatie relatief klein is en het dus mogelijk is om de gehele populatie te ondervragen.
Bij dit onderzoek moet er naar gestreefd worden om zo veel mogelijk reacties te krijgen om
de betrouwbaarheid en representativiteit zo hoog mogelijk te krijgen.
Dit onderzoek heeft een populatie van 80 medewerkers. Van deze 80 medewerkers hebben
58 medewerkers de enquête ingeleverd. Dit is 72.5% van de gehele populatie.
De definities van de begrippen zijn terug te vinden in bijlage xviii.

6.3 Conclusie
Uit de veiligheidsexpedities, de interviews en de observaties kan geconcludeerd worden dat
op BIO gebied alles op orde is. Verder kan er geconcludeerd worden dat de niet BHV-ers
niet veel van het gebouw en de brandveiligheid van het gebouw afweten. Dit geldt met name
voor de afdelingsmanagers. Ten slotte kan er geconcludeerd worden dat de brandveiligheid
in het gebouw een stuk minder wordt door het gedrag dat soms vertoond wordt.
Uit de enquête kan geconcludeerd worden dat 72,5% van de uitgedeelde enquêtes retour is
gekomen. De totale populatie 80 medewerkers is gevraagd deze enquête in te vullen.
Hierdoor is er geen sprake van een steekproef. Gezien de geringe populatie is het van
belang om zoveel mogelijk ingevulde enquêtes retour te krijgen om de betrouwbaarheid en
validiteit te vergroten.
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7. Kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag
beïnvloeden?
In dit hoofdstuk worden de uitwerkingen van de enquêtes weergegeven per factor. Daarna
wordt er beschreven welke factoren er aangepakt moeten worden binnen de Bron om ervoor
te zorgen dat het gedrag omtrent brandveiligheid van de medewerkers beïnvloed kan
worden. Vervolgens wordt er bekeken of deze factoren overeen komen met de factoren die
het project “Geen Nood bij Brand” bevat. Ten slotte wordt er een conclusie getrokken.

7.1 Uitwerking van de enquête
In deze paragraaf worden de uitwerkingen van de enquête beschreven. Eerst wordt de totale
uitkomst van de enquête aangegeven. Vervolgens wordt er onderscheid gemaakt tussen
BHV-ers en niet BHV-ers, tussen leidinggevenden en niet leidinggevenden en tussen de
zorg en overige functies. De complete visuele uitwerkingen van de enquêtes zijn te vinden in
bijlage xix.

7.1.1 Uitwerking algemene vragen
Uit de algemene vragen zijn onderstaande resultaten gebleken:
 64% is BHV-er.
 53% werkt in de Bron, 47% werkt in de Motteburght.
 81% is werkzaam in de zorg.
 10% is leidinggevenden.
 67% heeft tussen de 0 en 10 jaar ervaring, 10% heeft tussen de 11 en 20 jaar
ervaring, 17% heeft tussen de 21 en 30 jaar ervaring en 5% heeft tussen de 31 en 40
jaar ervaring. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meeste geënquêteerden
medewerkers tussen de 0 en 10 jaar ervaring hebben. Dit wil zeggen dat de meeste
van hen lang genoeg bij Vivre werken en verwacht wordt dat zij het gebouw goed
kennen.
 5% is jonger dan 25 jaar, 16% is tussen de 25 en 35 jaar, 29% is tussen de 36 en 45
jaar, 31% is tussen de 46 en 55 jaar en 19% is ouder dan 55 jaar. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat er meer ouder personeel is dan jonger personeel. Dit
betekent dat zij meer levenservaring zullen hebben, wat wel degelijk van belang is
voor de bewustwording van brandveiligheid.

7.1.2 ‘Hoe belangrijk vinden de medewerkers brandveiligheid?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 35% van de geënquêteerden is van mening dat brandveiligheid af en toe belangrijk
is. Voor de attitude heeft dat als gevolg dat deze attitude ten opzichte van
brandveiligheid niet geheel positief zal zijn. Dit zorgt ervoor dat de intentie tot veilig
gedrag omtrent brandveiligheid niet hoog zal zijn. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat
het gedrag omtrent brandveiligheid negatiever zal zijn.
 De niet BHV-ers en BHV-ers vinden brandveiligheid even belangrijk. Dit is een
opmerkelijke constatering. Voorafgaand werd er namelijk verwacht dat de BHV-ers
brandveiligheid belangrijker zouden vinden dan niet BHV-ers gezien het feit dat zij
veel meer ervaring en oefenmomenten omtrent brandveiligheid hebben gehad.
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 De leidinggevenden vinden brandveiligheid belangrijker dan de niet leidinggevenden.
Dit is een constatering die van te voren verwacht werd. De leidinggevenden die de
enquête hebben ingevuld zijn leidinggevenden op operationeel niveau. Zij zijn
verantwoordelijk voor wat er gebeurt op de werkvloer en dienen dit te rapporteren
aan hun leidinggevenden. Gezien het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor hetgeen er
gebeurd op de werkvloer vinden zij dit ook belangrijker. Opmerkelijk is echter wel dat
de leidinggevenden het niet heel belangrijk vinden. Hier moeten beiden meer
bewuster van worden.
 De medewerkers in de overige functies vinden brandveiligheid belangrijker dan de
medewerkers in de zorg. Ook dit is een opvallende uitwerking van de enquête gezien
het feit dat er bij de overige medewerkers geen BHV-ers werken. De BHV-ers zijn
meer met brandveiligheid bezig, daarom wordt verwacht dat zij dit ook belangrijker
vinden.

7.1.3 ‘Hebben de medewerkers kennis over brandveiligheid?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 Dat het grootste deel van de geënquêteerden kennis hebben over brandveiligheid. Dit
kan onderbouwd worden door de oefeningen en brandinstructies die er gegeven
worden aan alle medewerkers. Doordat de medewerkers kennis hebben over het
gebouw en de brandveiligheid zal de attitude omtrent brandveiligheid positiever
worden. Dit heeft tot gevolg dat de intentie tot gedrag positiever zal worden waardoor
de kans op het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag zal toenemen.
 De BHV-ers hebben meer kennis over het gebouw en brandveiligheid dan de niet
BHV-ers. Dit is een uitkomst die verklaard kan worden door het feit dat de BHV-ers
een opleiding hebben gehad en aan oefeningen hebben deelgenomen waar deze
elementen aan bod zijn gekomen. De niet BHV-ers hebben deze opleiding niet
gehad, zij hebben brandinstructies gehad.
 De leidinggevenden hebben in het algemeen iets meer kennis over brandveiligheid
dan de niet leidinggevenden. Ook dit is te verklaren omdat de leidinggevenden
verantwoording moeten afleggen aan de afdelingsmanagers en locatiemanagers.
Gezien het feit dat zij deze verantwoording moeten afleggen willen zij ervoor zorgen
dat ze op de hoogte zijn van alle kennis om vervolgens ervoor te zorgen dat het deel
waar zij verantwoordelijk voor zijn ook brandveilig is.
 De medewerkers in de zorg hebben meer kennis over brandveiligheid dan de
medewerkers in de overige functies. Dit is te verklaren omdat de meeste
medewerkers in de zorg BHV-er zijn. Zij hebben deze kennis verkregen in de
opleiding en door middel van de ontruimingsoefeningen.

7.1.4 ‘Hebben de medewerkers ervaring met brandveiligheid?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 Meer dan de helft van de geënquêteerden heeft geen ervaring met brandveiligheid
door middel van een oefening of door middel van een brand. Daarnaast geeft echter
meer dan driekwart van de geënquêteerden aan dat zij dagelijks regelmatig tot vaak
met brandveiligheid te maken heeft. Doordat men dagelijks met brandveiligheid bezig
is zal de attitude en dus ook de intentie tot gedrag groter worden. De attitude zal door
het feit dat meer dan de helft nog nooit in een crisissituatie met brandveiligheid te
maken heeft gehad minder worden. Hier dient dan aandacht aan besteed te worden.
 De BHV-ers hebben meer ervaring met brandveiligheid dan de niet BHV-ers. Dit is te
verklaren door het feit dat de BHV-ers deelnemen aan ten minste een oefening per
jaar. Daarnaast geven zowel de meeste BHV-ers als de meeste niet BHV-ers aan dat
zij dagelijks te maken hebben met brandveiligheid.
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 De niet leidinggevenden hebben meer ervaring in brandveiligheid dan de
leidinggevenden. Dit is te verklaren doordat de niet leidinggevenden voor een groot
deel BHV-ers zijn en deelnemen aan de oefeningen. Er is uit de enquête gebleken
dat meer dan 80% van zowel de leidinggevenden als de niet leidinggevenden
regelmatig of vaak dagelijks bezig is met brandveiligheid.
 Zowel de meeste medewerkers in de zorg als de meeste medewerkers in de overige
functies zijn dagelijks met brandveiligheid bezig. Hierbij is echter opvallend dat beide
evenveel ervaring hebben met brandveiligheid. Dit is opvallend omdat van de
medewerkers uit de overige functies niemand BHV-er is.

7.1.5 ‘Wie vinden de medewerkers dat verantwoordelijk is voor de
brandveiligheid binnen de Bron?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 Meer dan de helft is van mening dat brand ontstaat door zaken waar de medewerkers
zelf iets aan kunnen doen. Ze zijn zich ervan bewust dat brand kan ontstaan door het
gedrag wat zij zelf vertonen. De andere helft van de medewerkers is dit af en toe of
niet van mening. Hierbij is de bewustwording nog niet groot genoeg en zal de attitude
minder positief zijn waardoor de intentie tot gedrag minder zal zijn. Hierdoor zal het
positieve gedrag minder snel vertoond worden. 80% van de geënquêteerden
medewerkers is van mening dat de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de
brandveiligheid op de werkvloer. Daarnaast vindt 31% van de medewerkers dat de
hoofdverantwoordelijkheid bij de brandweer ligt. 57% vindt dat deze
hoofdverantwoordelijkheid bij de locatiemanager ligt. Hieruit kan geconstateerd
worden dat teveel medewerkers nog steeds van mening zijn dat de brandweer voor
de brandveiligheid dient te zorgen.
 De BHV-ers zijn iets meer van mening dat brand ontstaat door zaken waar zij iets aan
kunnen veranderen dan niet BHV-ers. Dit is te verklaren door het feit dat de BHV-ers
meer kennis hebben van brandveiligheid en weten hoe makkelijk brand kan ontstaan.
Verder vinden zowel de meeste BHV-ers als niet BHV-ers dat ze zelf
medeverantwoordelijk zijn voor brandveiligheid op de werkvloer. Tevens vindt 59%
van de BHV-ers en 52% van de niet BHV-ers dat de locatiemanager
hoofdverantwoordelijk is voor de brandveiligheid op de zorglocatie.
 Zowel de leidinggevenden als de niet leidinggevenden zijn van mening dat brand
ontstaat door zaken waar de medewerkers iets aan kunnen veranderen. Zij zijn ook
beiden van mening dat de medewerkers medeverantwoordelijk zijn voor de
brandveiligheid op de werkvloer. De hoofdverantwoordelijke vinden de meeste
geënquêteerden, de locatiemanager.
 De meeste medewerkers uit de zorg vinden dat brand niet ontstaat door zaken waar
de medewerkers iets aan kunnen veranderen. Daarentegen vinden de meeste
medewerkers in de overige functies dit wel. Dit is een opvallende constatering gezien
het feit dat de meeste medewerkers in de zorg BHV-ers zijn. De meeste
medewerkers in de zorg en in de overige functies vinden wel dat zij
medeverantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid op de zorglocatie. De meeste van
beiden groepen zijn van mening dat de locatiemanager de hoofdverantwoordelijke is
voor de brandveiligheid op de zorglocatie.

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina - 47 -

7.1.6 ‘Wat vinden de medewerkers belangrijker, brandveiligheid of de
concurrerende attitude?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 75% van de medewerkers vindt brandveiligheid belangrijker dan de concurrerende
attitude. Dit heeft een positieve invloed op de attitude omtrent brandveiligheid. Deze
positieve attitude heeft weer een positieve invloed op de intentie tot gedrag wat er
voor zorgt dat het gedrag uiteindelijk hierdoor positief kan veranderen. Er is echter
nog steeds een kwart van de medewerkers die de concurrerende attitude belangrijker
vindt.
 Minder BHV-ers dan niet BHV-ers vinden brandveiligheid belangrijker. Dit is een
verrassende constatering omdat door de opleiding en de taak die de BHV-ers hebben
tijdens een brand de BHV-ers meer kennis en meer ervaring hebben met brand dan
de niet BHV-ers.
 Meer niet leidinggevenden vinden de brandveiligheid belangrijker dan
leidinggevenden. Dit is ook een verrassende constatering gezien de
verantwoordelijkheid die de leidinggevenden hebben.
 De helft van de medewerkers in de zorg vindt de concurrerende attitude belangrijker.
Dit zou een verklaring voor het vertoonde gedrag kunnen zijn. De helft van de
geënquêteerden medewerkers in de zorg stelt het praktisch nut boven
brandveiligheid. Daarnaast vindt iets minder dan de helft van de geënquêteerden
medewerkers in de overige functies dit.

7.1.7 ‘Hoe belangrijk vinden de medewerkers de mening van hun
leidinggevenden en hun collega’s?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 97% van de geënquêteerden medewerkers vinden de mening van hun
leidinggevenden en collega’s belangrijk. Dit wil zeggen dat de kans groot is dat het
vertoonde gedrag beïnvloed wordt door de mening van een collega of
leidinggevenden. Dit gedrag wordt beïnvloed omdat de subjectieve norm, de mening
van een collega of leidinggevenden, de intentie tot gedrag positief of negatief
beïnvloed. De intentie tot gedrag zal uiteindelijk het gedrag positief of negatief
beïnvloeden.
 Gezien het feit dat 97% van alle geënquêteerden medewerkers de mening van de
leidinggevenden en collega’s belangrijk vinden is er ook geen verschil tussen, BHVers en niet BHV-ers, leidinggevenden en niet leidinggevenden en zorg en overige
functies.

7.1.8 ‘In welke mate krijgen de medewerkers de mogelijkheid om het gedrag
omtrent brandveiligheid positief te veranderen?’
Uit de enquête zijn onderstaande resultaten gebleken:
 64% van de geënquêteerden medewerkers krijgt regelmatig tot vaak de gelegenheid
van hun leidinggevenden om aandacht te besteden aan de brandveiligheid op de
werkvloer. Dit houdt in dat 36% van de geënquêteerden medewerkers hier af en toe,
een enkele keer of nooit de gelegenheid voor krijgen. Dit zal van invloed zijn op het
gedrag of de intentie tot het gedrag.
 Een opvallend verschil hierbij is dat de geënquêteerden niet BHV-ers aangeven dat
zij vaker de gelegen krijgen om aandacht te besteden aan brandveiligheid op de
werkvloer dan de BHV-ers.
 Er zitten geen grote verschillen tussen de medewerkers in de zorg en de
medewerkers in de overige functies. Dit is te verklaren omdat alle medewerkers
onder dezelfde locatiemanager werken.
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7.2 Factoren
Aan de hand van bovenstaande uitwerkingen van de enquête kan geconcludeerd worden dat
onderstaande factoren het minst scoren. Dit wil zeggen dat daar de meeste aandacht nodig
is om het gedrag omtrent brandveiligheid positief te beïnvloeden. Dit wel echter niet zeggen
dat er aan de overige factoren niet gewerkt dient te worden.
 Attitude
Bewustwording (belangrijkheid) brandveiligheid
Ervaring met brandveiligheid
Concurrerende attitudes
 Subjectieve norm
Zoals in hoofdstuk 5 beschreven staat kunnen de volgende factoren beïnvloed worden door
het project “Geen Nood bij Brand”:
 Kennis omtrent brandveiligheid
 Bewustwording (belangrijkheid) brandveiligheid
 Verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid

7.3 SOLL situatie
De SOLL situatie die gecreëerd wil worden door de inzet van dit project is dat het gedrag van
de gebruikers met name de medewerkers omtrent brandveiligheid beter wordt. Hiermee
wordt bedoeld dat er geen gedrag vertoond mag worden dat de brandveiligheid in het pand
negatief beïnvloed. Door middel van het project “Geen Nood bij Brand” wordt gekeken of dit
gedrag beïnvloed kan worden waardoor de beoogde SOLL situatie bereikt kan worden.

7.4 Conclusie
Uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de volgende factoren het minste scoren en
dus als eerste beïnvloed dienen te worden:
 Bewustwording (belangrijkheid) brandveiligheid
 Ervaring met brandveiligheid
 Concurrerende attitudes
 Subjectieve norm
De overige factoren zijn volgens de uitkomsten uit de enquête goed aanwezig:
 Kennis over brandveiligheid
 Verantwoordelijkheid
 Waargenomen gedragscontrole
Verder kan er geconcludeerd worden dat er een degelijk verschil is tussen BHV-ers en niet
BHV-ers en tussen zorgmedewerkers en medewerkers in andere functies. Dit heeft te maken
met het feit dat de BHV-ers een opleiding hebben gehad waarin zij voorzien zijn van de
kennis omtrent brandveiligheid. Daarnaast nemen de BHV-ers deel aan
ontruimingsoefeningen waardoor de kennis wordt herhaald en waardoor er ervaring wordt
opgedaan. Dit heeft ook betrekking op het verschil tussen de zorgmedewerkers en de
medewerkers in de overige functies omdat de medewerkers in de overige functies geen
BHV-ers zijn.
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8. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt de conclusie getrokken van het gehele onderzoek. Dit wordt gedaan
door middel van de beantwoording van de probleemstelling. Allereerst wordt de
probleemstelling nog een keer herhaald waarna het antwoord volgt.
“Kan het project “Geen Nood bij Brand” een bijdrage leveren aan de verandering van het
gedrag omtrent brandveiligheid van de medewerkers in de Bron?”
Ja, het project “Geen Nood bij Brand” kan een bijdrage leveren aan de verandering van het
gedrag omtrent brandveiligheid van de medewerkers in de Bron. Echter kunnen er maar drie
factoren omtrent gedrag beïnvloed worden door het project “Geen Nood bij Brand”.
 Kennis omtrent brandveiligheid
 Bewustwording (belangrijkheid) brandveiligheid
 Verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid
Uit het onderzoek is gebleken dat onderstaande factoren het minst aanwezig zijn bij de
medewerkers in de Bron:
 Bewustwording (belangrijkheid) brandveiligheid
 Ervaring met brandveiligheid
 Concurrerende attitudes
 Subjectieve norm
De overige drie factoren zijn meer aanwezig, de scoren van deze is nergens 100% wat
betekent dat er altijd nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Deze factoren zijn:
 Kennis over brandveiligheid
 Verantwoordelijkheid
 Waargenomen gedragscontrole
Als de factoren van het project “Geen Nood bij Brand” worden vergeleken met de factoren
die volgens het onderzoek het minst aanwezig zijn is er maar één overeenkomst. Namelijk
de factor, bewustwording (belangrijkheid). Deze factor is een van de belangrijkste factoren
om een positievere attitude omtrent brandveiligheid te ontwikkelen. Dit is het geval omdat
door middel van deze factor de medewerkers zelf meer naar de kennis en de
verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid gaan zoeken. Ze vinden het belangrijk dus
zullen zij er meer over gaan lezen, meer op gaan letten en meer vragen over gaan stellen.
Hierdoor kunnen de overige factoren ook beïnvloed worden.
Doordat het project “Geen Nood bij Brand” een van de belangrijkste factor beïnvloedt, is het
een project dat het gedrag kan beïnvloeden. Het is van belang om aan te geven dat het
project niet zonder andere ondersteuningen het gedrag dusdanig positief kan beïnvloeden
dat er ook daadwerkelijk verandering in het gedrag zal komen.
Naast het project is het dus van belang om instructies te blijven geven aan de medewerkers
en ontruimingsoefeningen te blijven organiseren. Dit om in te spelen op de factoren die het
project “Geen Nood bij Brand” niet beïnvloedt.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat er een verschil is tussen BHV-ers en niet BHV-ers.
Dit is een verwachting gezien de opleiding en de oefeningen die de BHV-ers hebben gehad.
Het is echter van belang dat de niet BHV-ers zich ook bewust worden van de gevaren van
het vertoonde gedrag, dat ze meer kennis krijgen over het begrip en dat ze zelf ook
verantwoording nemen voor hun eigen gedrag. Dit kan bereikt worden door het project
“Geen Nood bij Brand”, de veiligheidsronde, de instructies en de ontruimingsoefeningen.
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Naast het verschil tussen de BHV-ers en de niet BHV-ers is er ook een verschil
geconstateerd tussen de zorgmedewerkers en de medewerkers in de overige functies. Dit is
te verklaren door het feit dat de medewerkers in de overige functies allemaal niet BHV-ers
zijn. In de aanbevelingen zal dit meegenomen worden.
Verder kan er geconcludeerd worden dat de medewerkers de mening van hun
leidinggevenden en collega’s erg van belang vinden. Hierbij is het van belang dat de
leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Uit het onderzoek is gebleken dat de zij niet
altijd over de juiste kennis, bewustwording, verantwoordelijkheid en ervaring beschikken. Als
de leidinggevenden door gebrek aan bovenstaande factoren een bepaald gedrag vertonen of
een bepaalde mening hebben kan dit van invloed zijn op het gedrag van de medewerkers.
Dit is ook een belangrijk item dat meegenomen dient te worden in de aanbevelingen.
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9. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen opgesteld die er worden gegeven naar aanleiding
van het onderzoek. Deze zijn tot stand gekomen door de deelvragen te beantwoorden.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het project “Geen Nood bij Brand” een
goede tool is om het gedrag te beïnvloeden, maar door alleen dit project toe te passen zal
het gedrag omtrent brandveiligheid niet veranderen. Het is daarom noodzakelijk om andere
activiteiten toe te passen om uiteindelijk het beoogde doel te kunnen realiseren.
Bij de beïnvloeding van het gedrag omtrent brandveiligheid zal begonnen worden met het
gedrag van de leidinggevenden. Allereerst wordt er gekeken naar het gedrag van de
locatiemanager en afdelingsmanagers, het tactisch niveau. Vervolgens moet er gekeken
worden naar het gedrag van de zorgcoördinatoren, de pleinmanager en EVV’ers, de
leidinggevenden op operationeel niveau. Ten slotte moet er worden ingespeeld op het
gedrag van de medewerkers op de werkvloer, het operationeel niveau. Op deze manier
wordt er top down gekeken naar de te beïnvloeden factoren zoals deze in het onderzoek
staan beschreven.

9.1 Project “Geen Nood bij Brand”
 Communicatie
Om het project “Geen Nood bij Brand” te laten slagen en het gedrag omtrent brandveiligheid
te beïnvloeden zal er een duidelijk top down en bottom up communicatie moeten plaats
vinden. Dit houdt in dat het project vanuit het strategisch niveau gedragen dient te worden.
Zij moeten dit goed communiceren naar het tactisch niveau. Vanuit daar dient het
gecommuniceerd te worden naar de werkvloer, het operationeel niveau. Op het operationeel
niveau moet het project daadwerkelijk plaats vinden. De resultaten, uitwerkingen en
problemen hieromtrent dienen via het tactisch niveau naar het strategisch niveau
gecommuniceerd te worden. Zolang deze lijn van communiceren wordt gehanteerd, zal de
gehele organisatie ten alle tijden op de hoogte zijn van de voortgang van het project en de
activiteiten rondom brandveiligheid.
Naast de communicatie is het ook van belang om helderheid te verschaffen over de
plaatsing en opslag van obstakels in het gebouw.
Om hier duidelijkheid over te creëren kan er een quickwin gecreëerd worden door op de
plattegrond van iedere afdeling met groen aan te geven waar spullen mogen worden
opgeslagen of neergezet. Door deze plattegronden vervolgens op kantoren en bij de
blusmiddelen te hangen is voor iedereen duidelijk waar obstakels wel en niet mogen staan.
Zo vindt er een heldere en open communicatie plaats.
 Bewustwording (belangrijkheid)
De bewustwording kan beïnvloed worden door het project “Geen Nood bij brand”. Door
middel van de veiligheidsexpeditie en het verslag wordt visueel duidelijk aangegeven waar
de knelpunten en de goede punten zich bevinden. Doordat de brandweer of de
expeditieleider aangeeft wat de gevolgen kunnen zijn van dit gedrag worden de
medewerkers bewust gemaakt van de belangrijkheid van brandveiligheid. Als deze groot
genoeg is zal dit een grote invloed hebben op de intentie tot gedrag en het uiteindelijk
vertoonde gedrag. Naast het project “Geen Nood bij Brand” kan er tijdens een werkoverleg
ook een filmpje getoond worden waarop de gevaren van bepaald gedrag te zien zijn. Door
deze visualisatie wordt het voor de medewerkers duidelijker wat het vertoonde gedrag kan
aanrichten. Hierdoor zal de bewustwording vergroot worden.
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 Continuïteit project
Om de continuïteit van het project “Geen Nood bij Brand” omtrent brandveiligheid te
waarborgen zal dit moeten worden ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. Op strategisch
niveau zal het moeten worden verwerkt in het HKZ kwaliteitssysteem. Zowel op tactisch als
op operationeel niveau dient het geborgd te worden in de werkoverleggen. Daarnaast kan er
op operationeel niveau per afdeling iemand verantwoordelijk worden gemaakt voor de
brandveiligheid. Deze medewerker kijkt tijdens de werkzaamheden naar gedrag wat de
brandveiligheid kan beïnvloeden. Dit kan vervolgens in het werkoverleg teruggekoppeld
worden. Daarnaast kan deze medewerker ook de betrokken medewerkers hierop
aanspreken. Op een zorgafdeling kan deze rol aan een EVV’er worden gegeven. Dit omdat
de medewerkers veel waarde hechten aan de mening van een leidinggevenden en hierbij
ook de hiërarchische component in beeld komt. Dit is een verantwoordelijkheid die voor een
bepaalde tijd wordt aangesteld omdat uiteindelijk beoogd wordt dat het grootste deel van de
medewerkers deze verantwoording zelf gaan nemen.

9.2 Overige activiteiten
 Aanspreekcultuur
Om het gedrag omtrent brandveiligheid zo positief mogelijk te kunnen beïnvloeden wordt
geadviseerd een aanspreekcultuur te creëren. Dit is een enorme omslag die niet zomaar
gerealiseerd zal worden. Er zijn echter wel manieren om deze aanspreekcultuur te
stimuleren:
Laat het onderwerp brandveiligheid structureel terug komen in een
werkoverleg. Benoem hierbij dat er van de medewerkers wordt verwacht dat
men elkaar aanspreekt op brandonveilig gedrag. Hierbij kunnen zij ook
vrijwilligers en/of bewoners aanspreken.
Zorg ervoor dat de leidinggevenden het goede voorbeeld geven. De
leidinggevenden laten zien hoe je een medewerker op zulk gedrag kunt
aanspreken en stimuleren dit aanspreek gedrag.
De leidinggevenden zullen de medewerkers die andere medewerkers
aanspreken hiervoor belonen. Als je een medewerker waardering geeft, zal dit
stimulerend werken.
 Subjectieve norm
Uit de enquête is gebleken dat de medewerkers de mening van hun leidinggevenden en
collega’s van belang vinden, de subjectieve norm. Het gedrag zal dan ook positief beïnvloed
worden als medewerkers elkaar aanspreken op brandonveilig gedrag. Hierbij moet niet
vergeten worden dat de top down aansturing wel degelijk van belang is en dat de
leidinggevenden een voorbeeldfunctie hebben. Er moet dus voor gezorgd worden dat de
operationele leidinggevenden beschikken over goede kennis, verantwoordelijkheid,
bewustwording en ervaring. Dit kan bereikt worden door het project “Geen Nood bij Brand”,
de veiligheidsronde, oefeningen en instructies.
 Ervaring en concurrerende attitudes
De ervaring kan worden opgedaan door de ontruimingsoefeningen. Hierbij is het van belang
om de niet BHV-ers en de medewerkers in de overige functies ook te betrekken bij deze
oefeningen. Doordat zij een actieve rol hebben zullen zij ook meer ervaring opdoen omtrent
brandveiligheid. Daarnaast zal de bewustwording vergroot worden omdat zij dan
daadwerkelijk in de praktijk kunnen zien hoe vertragend bepaald gedrag kan werken tijdens
de ontruiming van een compartiment.
Dit geeft tevens de mogelijkheid om duidelijk te maken dat de concurrerende attitudes
minder gevaren met zich meebrengen dan de attitude omtrent brandveiligheid.
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 Kennis en verantwoordelijkheid vergroten en versterken
Om de kennis bij de medewerkers te vergroten, kan er voorgesteld worden om alle
medewerkers een keer per jaar deel te laten nemen aan een veiligheidsronde van de
huismeester. Hier gaat het om zowel de BHV-ers als de niet BHV-ers. Hierbij is het van
belang dat er stil wordt gestaan bij de bouwkundige aspecten, maar het is ook van belang
om aandacht te besteden aan de gedragsaspecten die gedurende de rondgang opvallen.
Hiermee kan de verantwoordelijkheid ook vergroot worden.
 Waargenomen gedragscontrole
Om de waargenomen gedragscontrole, dus de mogelijkheid om aandacht aan
brandveiligheid te besteden, te vergroten zal er ingespeeld moeten worden op de
leidinggevenden. Als de leidinggevenden beschikken over alle factoren om het gedrag te
beïnvloeden, dan zullen zij ook inzien dat brandveiligheid belangrijk is en zullen ze de
medewerkers daar de ruimte voor geven om daadwerkelijk aandacht te besteden aan
brandveiligheid.

9.3 Extra aanbevelingen
 Werken met BHV aanspreekpunten
Door de fusie van Vivre en GroenekruisDomicura is het aantal locaties toegenomen.
Hierdoor wordt het erg lastig om een goed overzicht te houden over alle BHV-ers op de
verschillende locaties. Het is daarom van belang om per locatie een aanspreekpunt te
hebben. Deze persoon kan ontruimingsoefeningen voorbereiden en kan vervolgens de
uitkomsten hiervan rapporteren aan het hoofd BHV. Daarnaast is deze persoon een
aanspreekpunt voor de BHV-ers en het hoofd BHV waar zij met hun vragen en opmerkingen
bij terecht kunnen.
 Levendig houden van het belang van brandveiligheid
Om het belang van brandveiligheid levendig te houden kan er op de dag van de BHV (de
eerste maandag van november) een ludieke actie op alle locaties worden gehouden. Hierbij
kan gedacht worden aan het uitdelen van een kleine attentie aan alle medewerkers, zodat
iedereen weer even aan het belang van brandveiligheid wordt herinnerd. Daarnaast kan er
van deze gelegenheid gebruik worden gemaakt om de BHV-ers extra in het zonnetje te
zetten.
 Verschil tussen gedrag op verschillende locaties
Tijdens deze afstudeerstage, zijn er ook een aantal andere locaties van Vivre bezocht.
Tijdens deze bezoeken is gebleken dat op alle locaties hetzelfde gedrag wordt vertoond en
dezelfde problematiek heerst omtrent brandveiligheid.
Door alle bovenstaande aanbevelingen door te voeren over geheel Vivre, zal het gedrag
omtrent brandveiligheid beïnvloed kunnen worden. Er wordt geadviseerd deze
aanbevelingen eerst door te voeren in de Bron om dit vervolgens verder uit te rollen over
geheel Vivre.
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i. Vivre, de projectorganisatie 6
In deze bijlage wordt de organisatie Vivre besproken. Om de organisatie zo goed mogelijk
in beeld te brengen is ervoor gekozen om het 7S model van McKinsey te gebruiken.
Volgens Doelen en Weber (2006) is het 7S model een model waarmee de interne
organisatie in kaart wordt gebracht.
Het 7S model bestaat uit 7 verschillende dimensies als uitgangspunt, namelijk:
strategy (strategie), structure (structuur), system (systeem), staff (personeel), style
(managementstijl), shared values (gedeelde waarden) en skills (sleutelvaardigheden).
Deze 7Sen kunnen in een model worden weergegeven:

Figuur 5 – 7S model, Mckinsey

Zoals in figuur 5 te zien is zijn alle dimensies verbonden met elkaar. Dit houdt in dat de
inhoud van elke S belangrijk is voor de inhoud van de overige Sen. Daarnaast kan er ook
nog een verschil worden gemaakt tussen harde en zachte Sen. Een harde S is tastbaar
oftewel het is te beschrijven of in een schema te zetten. De drie harde Sen zijn: strategie,
structuur en systemen. De overige Sen zijn zacht namelijk, gedeelde waarden, sleutel
vaardigheden, personeel en managementstijl. Deze zijn niet in een schema te zetten.

Strategie
Volgens Doelen en Weber (2006) gaat het bij strategie over de afstemming tussen
verschillende partijen, te weten de organisatie, de klanten en de concurrentie. De strategie
gaat over de doelen en de manier waarop we deze doelen kunnen bereiken.
Vivre is de organisatie en aanbieder van Woon- Welzijn- en Zorgdiensten voor ouderen en
chronisch zieken.
Vivre gaat per 1 januari 2014 officieel fuseren met GroeneKruisDomicura. Vivre heeft
zichzelf dan ook als doel gesteld om deze fusie met zo weinig mogelijk problemen te laten
verlopen.

6

Jaarplan Vivre. (2011).
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Structuur
Volgens Doelen en Weber (2006) kan de structuur als volgt gedefinieerd worden: “
Structuur is de opbouw van de organisatie in functies, afdelingen en communicatiestromen
ofwel de vormgeving en de werking van een organisatie.”
Vivre heeft een Raad van Toezichtmodel. Dit wil zeggen dat de Raad van Toezicht de hele
beleidsvorming over laat aan de directie/managementteam. Bij Vivre houdt dit in dat de
directie in handen is van de Raad van Bestuur. Daaronder zitten drie clusterdirecteuren die
hebben de taak om in hun geografisch bepaalde cluster een samenhangend aanbod van
functies & voorzieningen te realiseren. Verder heeft Vivre een ondernemingsraad en een
cliëntenraad. De cliëntenraad is tevens gesprekpartner bij de Raad van Bestuur. Het
organigram van Vivre zoals die tot 1 januari 2014 zal vormgegeven zijn is terug te vinden
onderaan deze bijlage.
Vanaf 1 januari 2014 zal Vivre gaan fuseren met GroeneKruisDomicura. Dit betekent dat de
gehele structuur van Vivre zal gaan veranderen. Het voorlopige nieuwe organigram na de
fusie is dan ook te vinden onderaan deze bijlage.

Systeem
Volgens Doelen en Weber (2006) kan systeem als volgt gedefinieerd worden:
“ Een systeem is het geheel van formele en informele procedures en werkinstructies die
een bepaald resultaat moeten opleveren.”
Binnen Vivre wordt er heel veel gebruik gemaakt van verschillende soorten systemen. Voor
het project “Geen Nood bij Brand” is alleen het inlogsysteem voor de medewerkers van
belang zodat het onderzoek kan worden uitgewerkt en ook de nodige informatie op internet
kan worden opgezocht.

Personeel
Volgens Doelen en Weber (2006) zijn voor de personele invulling van een organisatie de
volgende zaken van belang:
“ Hoe is de leeftijdsopbouw, het opleidingsniveau, de spreiding van functies over mannen
en vrouwen?”
Het menselijke kapitaal is hierbij belangrijk. Dit omdat zonder medewerkers en vrijwilligers
de organisatie niet kan bestaan.
Vivre heeft 2100 medewerkers en ongeveer 800 vrijwilligers. Deze medewerkers zijn
verdeeld over afdelingen en locaties. Voor mijn afstudeerstage loop ik stage bij het facilitair
bedrijf. Hier worden alle zaken geregeld omtrent de faciliteiten. Hier hoort ook alles bij
omtrent veiligheid. Het project “Geen Nood bij Brand” valt binnen de component veiligheid.
Het facilitair bedrijf heeft 14 stafmedewerkers & leidinggevenden. Deze medewerkers
hebben allen een mbo tot en met hbo opleidingsniveau. Binnen de afdeling is er een keer in
de twee maanden een afdelingsoverleg waar alle medewerkers aan deelnemen. Hierin
vertelt iedereen waar hij/zij mee bezig is en welke belangrijke dingen er zijn voorgevallen.
Naast het afdelingsoverleg is er ook een keer per maand een leidingoverleg. Hierin nemen
alleen de leidinggevenden deel. Hierin worden alle onderwerpen met betrekking tot
leidinggeven en aansturen van medewerkers besproken. Daarnaast wordt hierin ook
beleidsmatige aspecten besproken.

Managementstijl
Volgens Doelen en Weber (2006) kun je managementstijl als volgt definiëren:
“ Managementstijl is de manier waarop de manager ondergeschikten beïnvloedt en zijn
macht aanwendt om bepaalde doelen te bereiken.”
De mate van inspraak van de medewerkers hangt af van de manier/ de stijl van
leidinggeven.
Deze mate van inspraak zorgt voor drie verschillende leiderschapsstijlen:
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 Directieve stijl:
Hierbij heeft de leidinggevenden de touwtjes in handen. Deze geeft aanwijzingen dit
zonder inspraak van de medewerkers.
Hierin kun je twee verschillende soorten onderscheiden:
Autocratische stijl: Hierbij neemt de leider in zijn eentje de beslissingen maar hij
heeft geen sterke behoefte aan macht.
Autoritaire stijl: Hierbij heeft de leider wel een sterke behoefte aan macht en is
hierin egocentrisch. Hij heeft dan ook geen enkele behoefte aan inspraak.
 Participatieve stijl:
Hierbij betrekt de leider zijn medewerkers in grote mate bij de probleemoplossing. Hij
laat ze zelf meedenken over het probleem. Hierbij uit de leider een groot vertrouwen
naar de medewerkers.
 Consulterende stijl:
Hierbij benadert de leider de medewerkers ook. Hij vraagt hen om aanvullingen op een
beslissing die hij al genomen heeft. De beslissing wordt dus genomen door de
leidinggevenden maar de medewerkers krijgen de gelegenheid om aanvullingen te
doen.
Binnen Vivre wordt de consulterende stijl gehanteerd. De beslissingen worden genomen
vanuit hogere hand maar de medewerkers hebben zeker de kans om ook hun stem te laten
horen en eventueel aanvulling aan de genomen beslissingen te geven.

Gedeelde waarden
Volgens Doelen en Weber (2006) kan gedeelde waarden oftewel cultuur als volgt
gedefinieerd worden:
“Cultuur is een patroon van denken en doen van mensen gebaseerd op overtuigingen wat
goed en fout is.”
Binnen Vivre is er een hele open en transparante cultuur. Er zijn mogelijkheden om jezelf te
ontplooien.
De kernwaarden binnen Vivre zijn:
 Dichtbij de cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners,
 samen met cliënten, collega’s en professionals.
Vooruit door:
Kansen zien en benutten.
Verbetering, groei en vernieuwing.
Actief zoeken naar mogelijkheden en kansen in de markt.
Op peil houden van vakkennis en vaardigheden en verantwoord werken.
De visie van Vivre luidt als volgt:
“Elke cliënt is uniek. Vivre houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de wensen en
behoeften van de individuele cliënt. Wij zijn er op gericht de cliënt zo lang mogelijk de regie
over zijn eigen leven te laten voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een aangenaam woonen leefklimaat met maximale privacy. Van oudsher heeft Vivre zich tot doel gesteld hulp te
verlenen aan personen die daaraan behoefte hebben, ongeacht hun religie of
levensovertuiging. Vivre heeft daarom een neutrale signatuur , waarbij respect voor ieder
individu om zijn of haar leven naar eigen inzicht in te vullen geldt als uitgangspunt.”

Sleutelvaardigheden
Sleutelvaardigheden worden ook wel skills genoemd. Deze skills kunnen op twee niveaus
een belangrijke rol spelen, op medewerkerniveau en op organisatieniveau.
Op medewerkerniveau moet gedacht worden aan competenties en op organisatieniveau
moet gedacht worden aan strategische punten zoals bijvoorbeeld klantvriendelijkheid.
De sleutelvaardigheden laten zien waar een organisatie sterk in is.
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Bij Vivre staat de cliënt hoog in het vaandel. Daarnaast heeft Vivre een aantal kernwaarden
die men op organisatieniveau belangrijk vindt. Deze kernwaarden staan beschreven onder
het kopje gedeeld waarden.
Onderstaand is het organigram te zien van Vivre op dit moment. Dit organigram is geldig tot
aan de fusie van 1 januari 2014. Vanaf 1 januari 2014 gaat Vivre fuseren met
GroeneKruisDomicura. Het organigram wat vanaf dan gaat gelden is als tweede te vinden
in deze bijlage.

Organigram tot 1 januari 2014

Figuur 6 – organigram Vivre tot 1 januari 2014
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Organigram vanaf 1 januari 20147

Figuur 7 – organigram Vivre (Envida) vanaf 1 januari 2014

7

Fuzie blad Vivre en GroeneKruisDomicura. (Maart 2013).
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ii. Gebruikersvergunning de Bron
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iii. Bedrijfsnoodplan de Bron en de Motteburght

BEDRIJFSNOODPLAN
Zorgcentrum
‘ De Bron ‘
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VOORWOORD
Veiligheid is een veelomvattend begrip. Huisvestingsveiligheid is één van de facetten. In de
realisatie van ‘Wonen, welzijn en zorg’ streeft Vivre kleinschaligheid van wonen na. Het
kenmerk van veiligheid en veiligheidsbeleving in zo’n omgeving is ‘doen zoals thuis’
Voorkómen van onveiligheid is het uitgangspunt voor beleidsinvulling. Enerzijds door
ervoor te zorgen dat gebouwen, inrichting en gebruik voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen en anderzijds door tenminste de medewerkers voor te bereiden op hoe zij
moeten handelen, mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen. Daarom houdt Vivre
er een calamiteitenorganisatie op na.
Onder een calamiteit/ramp verstaat men een acute bedreiging van een relatief groot aantal
personen, waardoor een situatie ontstaat die door de ter plaatse aanwezigen niet meer kan
worden beheerst.
Vanwege de levensbedreigende situaties die er dan voor mensen in een gebouw kunnen
ontstaan is het dan ook noodzaak dat de Bron een bedrijfsnoodplan heeft.
Het bedrijfsnoodplan is een document dat het geheel aan te nemen maatregelen omvat dat
bij een gebeurtenis moet worden ondernomen om de veiligheid, welzijn en gezondheid van
medewerkers, cliënten en bezoekers zoveel als mogelijk is te waarborgen en dat onveilige
situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.
Deze uitgangspunten van dit document zorgen ervoor dat:
- door ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat persoonlijk letsel ontstaat
- eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van eerste hulp
- de calamiteit wordt bestreden teneinde schade aan gebouwen, installaties en
inventaris, alsmede negatieve milieueffecten te beperken
- door vroegtijdig ingrijpen de continuïteit van de bedrijfsvoering van alle activiteiten
gewaarborgd blijft
Een bedrijfshulpverleningsorganisatie en ontruimingsplan zijn de fundamenten van een
goed functionerende calamiteitenorganisatie. In het BedrijfsNoodPlan (BNP) worden de
gevaren, de te nemen maatregelen, de uitvoering en de monitoring beschreven.
Laten we voorop stellen dat wij - met u - hopen dat de procedures die in dit
bedrijfsnoodplan (ook wel calamiteitenplan genoemd) worden gegeven nooit in ernst
moeten worden uitgevoerd. Desondanks moeten we weten hoe we in een dergelijke
situatie moeten handelen. Dit betekent dat vooraf een aantal zaken geregeld moet zijn en
dat er geoefend dient te worden in het omgaan met noodsituaties.
Dit bedrijfsnoodplan is hierbij een wegwijzer waarbij het voorkomen van paniek en de
veiligheid van de aanwezigen het uitgangspunt is.
Pierre Bisscheroux
Locatiemanager de Bron/ de Motteburght
Exemplaren van het BNP zijn te vinden bij
de locatiemanager
de afdelingsmanager
kantoor EVV-er
de receptiebalie
de BHV kast ontvangstbalie ‘de Bron’
hoofd BHV van Vivre
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1. Inleiding en toelichting
In De Bron/ de Motteburght kunnen zich situaties (calamiteiten) voordoen die het
noodzakelijk maken dat bezoekers, cliënten en personeel het gebouw zo snel mogelijk
moeten verlaten.
Onder calamiteit verstaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg:
Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of
een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid, optredend bij een (para)
medische verpleegkundige of verzorgende handeling bij de toepassing van een product of
een apparaat in de gezondheidszorg dan wel voortkomend uit een manco in een
voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat toepassing vindt in
de gezondheidszorg.
Deze situaties kunnen zich voordoen bij:
Brand
Bom- melding
Extern sirenealarm
Stroomuitval
Ongeval
Inbraak / diefstal / insluiping
Wateroverlast, stormschade, explosiegevaar, ongeval met gevaarlijke stoffen, externe
calamiteit
Hiervoor is naast de genomen preventie - en preparatiemaatregelen een bedrijfsnoodplan
nodig. Het plan beschrijft hoe er gehandeld dient te worden bij een calamiteit zodanig dat
persoonlijk letsel en schade aan het gebouw en de inventaris tot een minimum beperkt
blijft. De maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en
communicatie.
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers
bekend dient te zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit
bedrijfsnoodplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.
A) Van dit bedrijfsnoodplan moeten alle medewerkers het hoofdstuk ”wat te doen bij
ontruimingsalarm door medewerkers” kennen.
B) Alle leden van het bedrijfshulpverleningsteam moeten het bedrijfsnoodplan goed
kennen
C) Alle medewerkers moeten opdrachten en aanwijzingen van het
bedrijfshulpverleningsteam opvolgen.
D) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden
gehandeld.
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2. Rol van de locatiemanager
Bij een calamiteit berust de eindverantwoording bij de locatiemanager.
Deze draagt zorg voor het naleven van de instructie en voorschriften met betrekking tot de
veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo-wet.
Verder is de locatiemanager verantwoordelijk voor:
Het samenstellen van een locatie calamiteitenteam
Het benoemen van de risico’s
Het zorgen voor voldoende verband - en overige hulpmiddelen
Voldoende tijd en geld beschikbaar stellen voor opleiding en oefening
Toezien op het goed functioneren van de BHV organisatie
De locatiemanager wordt ondersteund door het Hoofd BHV van Vivre.

2.1. Rol locatiemanager tijdens een calamiteit
Bij kleine incidenten, waarbij geen sprake is van opschalen heeft de locatiemanager geen
actieve rol. Hij wordt wel geïnformeerd door de BHV - er van dienst
Als een calamiteit niet meer beheersbaar is, besluit de locatiemanager in overleg met de
BHV- er van dienst tot opschalen en stelt een intern calamiteitteam samen. In geval van
opschalen informeert de locatiemanager altijd de clusterdirecteur
Leden van het interne calamiteitenteam ( is locatie gebonden):
Locatiemanager, tevens voorzitter (Bij afwezigheid van de locatiemanager is de
locatiemanager van een andere locatie diens vervanger: zie BHV kaartje.
BHV – er van dienst
Dienstdoende arts
Dienstdoende medewerker Huisvesting Vivre (achterwachtfunctie, technische
adviezen en ondersteuning)
Medewerker PR & Communicatie
Op afroep: huismeester (als beheerder brandmeldcentrale)
Medewerker secretariaat i.v.m. opstellen logboek
De locatiemanager beslist op een gegeven moment of er verder opgeschaald gaat worden.
Dan roept hij het (locatie overstijgende) Operationeel Crisisteam bijeen. Dit team zorgt voor
de aansturing van de organisatie op tactisch niveau.
Dat is aan de orde als
- de continuïteit van zorg- en bedrijfsprocessen in gevaar komt
- de calamiteit locatie overstijgend is
- er levensbedreigende situaties ontstaan voor cliënten, medewerkers en bezoekers
- er een calamiteit is waarbij sprake is van grote materiële schade
- alle incidenten waarbij de pers aanwezig is en er vraag naar informatie is
- ziek worden van groepen cliënten en medewerkers met vermoeden op snelle
explosieve toename van het aantal ziektegevallen en/of ernstige
ziekteverschijnselen ( b.v. voedselvergiftiging, salmonellabesmetting, legionella,
uitbraak infectieziekten)
Aandachtspunten bij het opschalen zijn onder meer:
Opvang bewoners, medewerkers en bezoekers, evacuatieplaats en het vervoer naar de
evacuatieplaats, opvang familie, catering/ medische verzorging/ medicijnen, informatie
richting bewoners, familie en pers, vervangende woonruimte bij langdurige calamaiteiten.
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Opmerking.
Het invulling geven aan het Operationeel Crisisteam ( als onderdeel van het Strategisch
Continuïteitsplan) is naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar afgerond

3. Situatietekening
4. Algemene gebouw -, installatie en organisatie gegevens
Naam

: VIVRE,
Zorgcentrum De Bron en
Verpleeghuis de Motteburght

Straat

: Breusterhof 45/ Emmastraat 5

Postcode / plaats

: 6245 EL

6245 HS

Telefoonnummer
: 043 - 8511 100
Het zorgcentrum bestaat uit 2 bouwdelen : bouwdeel zorgcentrum de Bron en C
(aanleunwoningen Servatius en kantoren Vivre) en een losstaand bouwdeel de Motteburght
Beide bouwwerken bestaan uit 3 bouwlagen: begane grond, 1e en 2e verdieping
Bouwdeel de Bron : begane grond, 1e en 2e verdieping. In dit gedeelte worden de 42
(inclusief de 3 echtparenkamers) cliënten van het zorgcentrum gehuisvest.
Bouwdeel C: begane grond: kantoren Vivre, 1e en 2e verdieping. Hier wonen cliënten
zelfstandig in aanleunwoningen, die zij van Woningstichting Servatius huren.
Op de begane grond is ook het restaurant gevestigd.
Bouwdeel de Motteburght: begane grond, 1e en 2e verdieping. De begane grond en 1e
verdieping zijn gesloten afdelingen, waar 24 PG ( 4 x 6) cliënten verblijven. Op de 2e
verdieping verblijven 12 cliënten met somatische aandoeningen.
De Bron / de Motteburght is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Het maximaal
aantal aanwezige personen bedraagt ongeveer:
Dagsituatie
75 cliënten
80 personeel en bezoekers
155 totaal aanwezig
Avond situatie:
75 cliënten
20 personeel en bezoekers
95 totaal aanwezig
Nachtsituatie:
75 cliënten
3 personeel
78 totaal aanwezig
Alle bouwdelen beschikken over:
een brandmeldpaneel. De brandmeldcentrale hangt in zorgcentrum de Bron,
begane grond bij de entree
handbrandmelders
rookmelders.
Het gebouw is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 18.30 uur en op
zaterdag en zondag van 12.30 – 17.30 uur
Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina XII

Buiten deze tijden is het gebouw toegankelijk via het toegangscontrolesysteem
Medewerkers die buiten de openingstijden werken zijn in het bezit van een druppel
Cliënten en familieleden kunnen, indien gewenst ook de beschikking krijgen over een
toegangsdruppel.
Bezoekers kunnen zich melden aan de voordeur (hoofdingang) middels aanbellen (spreek
– luisterverbinding). De deur wordt al dan niet op afstand geopend. Dit wordt bepaald door
de verantwoordelijke van dienst.

5. De wijze van alarmering
5.1. Ontruimingssignaal en de wijze van ontruiming
Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd in overleg met
de BHV- ers en de locatiemanager de locatie deels/totaal ontruimd.
Het is mogelijk om het gebouw gefaseerd te ontruimen
Fase 1
Het deel van het gebouw waar de calamiteit is ontruimen.
Fase 2
Het hele bouwdeel ontruimen.
Wijze van ontruiming :
Wanneer de locatie ontruimd dient te worden, dan wordt volgende

volgorde gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

de ruimte waar de brand is begonnen (voor zover mogelijk).
de tegenoverliggende ruimten.
de naastliggende ruimte
de bovenliggende ruimte

Bij zowel een gehele als een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de BHV ers

5.2. Ontruimen
Bij een gedeeltelijke ontruiming geldt als standaardregel:
Horizontaal ontruimen naar een ander compartiment, voorbij minimaal één
compartimenteringdeur naar de naastgelegen ruimte
Verzamelplaatsen:
De Bron: restaurant
De Motteburght: de huiskamers van de woonunits
Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden door de BHV- er of afdelingsmanager, aan de
hand van een registratielijst van de afdeling.
Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan de BHV- er van dienst
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Extern evacuatieadres:
Café Breusj
Sint Martinusplein 5
6245 GD Eijsden
Telefoon: (043) 4091253
Contactpersoon: Marion Timmermans – Spits .Telefoon: 06 – 24 25 44 90
Contactpersoon: Leon Timmermans. Telefoon: 06 – 24 25 45 14
Indien gesloten/ in nachtsituatie: 043 - 361 62 07
Buurman café Breusj: Rob van der Pluim: is ook in bezit van sleutel
La Valence
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht
Telefoon: ( 043) 6316 100

5.3. Interne alarmering
Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in de bouwdelen te waarschuwen en de
bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten.
Tijdens een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
1)
De BHV – ers worden gewaarschuwd via DECT en pager
2)

De overige personen in het gebouw worden mondeling geïnformeerd

3)

Voor alle medewerkers geldt: Blijf op je post en wacht verdere instructies van de
BHV- ers af

5.4. Externe alarmering
Externe alarmering is bedoeld om de hulpverleningsdiensten ter plaatse te krijgen.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
1)
Bij een automatische brandmelding via alarmnummer 112 de brandweer alarmeren.
2)

Via de brandmeldcentrale door het indrukken van een handbrandmelder

3)

Bij andere calamiteiten alarmnummer 112 bellen. Vraag naar politie of ambulance
Aan de betreffende centralist moet worden doorgegeven:
Naam melder
: DE NAAM VAN DE MELDER
Straat:

: Emmastraat 5 / Breusterhof 45

Postcode / plaats

: 6245 HS

Telefoonnummer

: 043 - 8511 100

6245 EL

Aard van het incident en evt. bijzonderheden
Zijn er slachtoffers en hoeveel
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6. Taken van de BHV – er van dienst
In verband met de herkenbaarheid draagt BHV -er van dienst tijdens een
calamiteit een geel BHV – hesje. De BHV-er van dienst heeft altijd een pager en
DECT toestel bij zich. DECT toestel BHV- er van dienst De Bron = 851 (1131)
De BHV-ers blijven in hun eigen locatieonderdeel de Bron
Zij zorgen in de 1e instantie zelf voor de nodige acties en worden alleen ondersteund door
de BHV- ers van de ‘overkant’ indien de situatie hierom vraagt.
Uitzondering: bij alarmering in de nachtsituatie gaat de ene BHV-er ALTIJD naar de
andere BHV-er, omdat zij, i.v.m. hun eigen veiligheid uitsluitend met 2 BHV-ers op
onderzoek mogen gaan.
Voorwaarde is ook dat er altijd minimaal 1 BHV-er in het eigen gebouw aanwezig is;
BHV- ers van de Bron gaan naar de Motteburght via de deur tussen restaurant en
zorgcentrum ( tegenover de vijver)
Neem de calamiteitensleutel mee (sleutel positie 2 in de sleutelkast). Deze geeft toegang
tot de deuren van beide bouwdelen
6.1. Taken bij een brandmelding ,DAG – AVOND
1. Lees de melding af van de pager en ga naar het BHV – trefpunt (receptiebalie)
2. Wordt het brandalarm veroorzaakt door een rookmelder, neem eerst contact op
met de meldkamer: bel via de buitenlijn 4006820 en geef aan dat de BHVorganisatie is opgestart.
3. Vermeld het OMS nummer: 193
4. Pak de calamiteitensleutel
5. Trek het BHV – hesje aan
6. Pak alle portofoons uit de laders en schakel deze in; Controleer of de portofoons
goed op elkaar zijn afgestemd
7. Stuur 2 BHV- ers naar de brandhaard, met 1 portofoon, hou 1 portofoon zelf bij de
hand
8. Verdeel de taken over de andere BHV –ers. Plaats hen bij belangrijke plaatsen in
het gebouw: liften, trappenhuizen, entreegebied, afdelingen
9. Zijn er onvoldoende BHV-ers, maak gebruik van aanwezige medewerkers
10. Is er daadwerkelijk sprake van brand/rookontwikkeling /gevaarlijke situatie, of er
wordt een handbrandmelder ingedrukt, neem meteen via 112 contact op met de
meldkamer en geef zoveel mogelijk informatie door:
- Wat is er aan de hand
- Waar bevindt zich de brandhaard
 Zijn er slachtoffers en hoeveel
 Ambulance nodig en hoeveel
 Gestart met ontruimen van het bedreigde gebied: ja/nee
11. Geef instructies aan de BHV- ers, zoals:
- Start met ontruimen
- Begeleid de hulpdiensten mee naar de brandhaard
11. Roep de huismeester op voor technische ondersteuning
12. Bepaal wanneer de locatiemanager geïnformeerd moet worden
13. De locatiemanager bepaalt in overleg met de BHV-er van dienst of er verdere
stappen ondernomen moeten worden ( opschalen)
14. Afmelden van de calamiteit/oefening/loos alarm:
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Opgelet: bij loos alarm het volgende nummer bellen:
( om naar buiten te bellen: toets eerst een 0 in ) 400 6820
- Reset de brandmeldcentrale na TELEFONISCHE toestemming van de brandweer
- Vul zelf het logboek in, dat in de kast bij de receptiebalie ligt ( datum, tijdstip, aard
melding, paraaf)
- Informeer de locatiemanager; dat kan ook achteraf via telefoon, GSM of mail
- Geef de gastvrouw opdracht om alle afdelingen te bellen met de boodschap:
einde calamiteit
laat medewerkers controleren of nooddeuren weer dicht zijn
laat de compartimenteringdeuren weer open zetten
Klein incident: niet opschalen
Geef instructie tot blussen indien :
dit met een klein blusmiddel mogelijk is
er is weinig of geen rook
brand is beperkt tot één ruimte
er is geen kans op uitbreiding
er is geen sprake van een levensbedreigende situatie
er is geen hulp nodig bij bestrijding
er zijn geen gewonde personen
er zijn geen vermiste personen
er zijn geen gevaarlijke stoffen
Geef bevindingen door aan de locatiemanager
Controleer de opdracht
Laat ventileren
Afmelden alle afdelingen/diensten: einde calamiteit
Groot incident: opschalen in overleg met de locatiemanager:
- Blussen is niet mogelijk
- Veel rook
- Meer dan één ruimte betreft
- Kans op uitbreiding
- Levensbedreigende situatie
- Hulp nodig bij bestrijding
- Gewonde personen
- Vermiste personen
- Gevaarlijke stoffen
- Zorg voor opvang hulpdiensten
6.2. Taken bij een bommelding
Je wordt door de gastvrouw gealarmeerd via de DECT telefoon
Ga naar de receptiebalie en coördineer vanaf deze plaats
Alarmeer de politie via 112
Trek het BHV hesje aan
Alarmeer BHV - ers in huis
Laat BHV - ers een onderzoek instellen en bevindingen via portofoon doorgeven
Start in overleg met de hulpdiensten de evacuatie
Evacuatie begeleiden denk aan:
- Opvang bewoners
- Vervoer evacuatieplaats
- Opvang evacuatieplaats
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6.3. Taken bij sirenealarm
Je wordt gealarmeerd via de DECT telefoon en de sirene
Ga naar de receptiebalie en coördineer vanaf deze plaats
Trek het BHV hesje aan
Alarmeer BHV ers
- Geef opdracht ramen en deuren te sluiten
- Laat mensen gerust stellen
- Laat de mensen op hun afdeling tot nader opdracht
Klein incident : besluit is: niet opschalen
Afmelden alle afdelingen/ diensten: einde calamiteit
Groot incident : opschalen in overleg met de locatiemanager
6.4. Taken bij algehele langdurige stroomuitval
Ga naar de receptiebalie en coördineer vanaf deze plaats
Gebruik de portofoons
Alarmeer BHV - ers
Overleg met de BHV - ers over de te nemen maatregelen
Geef bevindingen door aan de locatiemanager
Klein incident: niet opschalen
- Geen levensbedreigende situatie
- Geen assistentie nodig
Stroomstoring is te verhelpen door de huismeester
Afmelden alle afdelingen/diensten: einde calamiteit
Bij grote, langdurige stroomuitval: opschalen in overleg met de locatiemanager
Roep dienstdoende medewerker Backoffice Huisvesting op via FSM
6.5. Taken bij ongeval
- Je wordt door de gastvrouw gealarmeerd via de DECT telefoon
Ga naar de aangegeven plaats
Alarmeer BHV ers via de telefoon
Stel samen met BHV ers een onderzoek in
Klein incident: niet opschalen
- Geen levensbedreigende situatie
Het betreft één persoon
Geen assistentie nodig
Geen gevaarlijke stoffen bij betrokken
Laat BHV- ers EHBO toepassen
Controleer de opdracht
Groot incident
Ga naar de receptiebalie en coördineer vanaf deze plaats
Trek het BHV hesje aan
Roep dan de locatiemanager op als er sprake is van:
- Levensbedreigende situatie
- Meerdere personen betreft
- Assistentie vereist
- Gevaarlijke stoffen bij betrokken
Laat BHV- ers EHBO toepassen
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Controleer de opdracht
Wacht komst hulpdiensten af
6.6. Taken bij overige calamiteiten
Je wordt gealarmeerd door de gastvrouw
Laat een BHV- er oproepen
Stel , samen met de BHV –er onderzoek in
Sluit betreffende ruimte waar calamiteit plaats heeft gevonden af
Raak niets aan (vingerafdrukken)
Geef de gastvrouw opdracht: waarschuw politie en locatiemanager
Bij persoonlijke bedreiging of gevaarlijke situatie : sla indien mogelijk de
handbrandmelder in
6.7. Taken bij overige calamiteiten avond
Schat de ernst van de situatie in
Schakel zo nodig Intergarde ( 0) 32 50 099 in en/of de politie
Bij persoonlijke bedreiging of gevaarlijke situaties: sla indien mogelijk de
handbrandmelder in
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7. Taken van de BHV – er bij een brandmelding.
In verband met de herkenbaarheid draagt BHV- er tijdens een calamiteit een geel
BHV hesje
7.1. Taken bij een brandmelding
Alle BHV- ers komen naar de receptiebalie bij de entree en wachten op instructies van de
BHV- er van dienst
Uitzondering: als de melding in de buurt van een aanwezige BHV- er is, gaat deze
eerst kijken, slaat de handbrandmelder in en neemt contact op met de gastvrouw of BHVer van dienst en geeft informatie door. Let op: ga nooit alleen op onderzoek; wacht op
minimaal één collega BHV- er.
1. Ontvang instructie van de BHV-er van dienst
- vang hulpdiensten op
- ga helpen bij de ontruiming,
- instrueer overig personeel en bezoekers.
BHV- ers bij de brandhaard
2. Denk altijd aan je eigen veiligheid: neem een blusser, haspel of blusdeken mee
3. Controleer de ruimte alvorens naar binnen te gaan; als de kamer vol rook staat, ga
niet naar binnen; maak de deur dicht en start met het ontruimen van de rest van de
gang
4. Blijf laag bij de grond
5. Als er een kamer is gecontroleerd, geef dat dan aan door b.v. een handdoek of
washandje over de klink te hangen
6. Denk aan begeleiden en opvang van cliënten, bezoekers en overige medewerkers,
ook al zijn deze van een extern bedrijf,
7. Werken met de portofoon: als er één BHV- er communiceert met de BHV- er van
dienst , werkt dat het beste, anders ontstaat er chaos en onduidelijkheid in de
communicatie
Het is voldoende als er op de plaats van de brandmelding één van de aanwezige
BHV- er met één portofoon contact houdt met de BHV- er van dienst.
8. Ga eerst na wat er aan de hand is en communiceer per portofoon met de BHV- er
van dienst; de informatie die de BHV- er op de plaats van de brandmelding
doorgeeft is van wezenlijk belang voor de acties die ondernomen moeten worden
9. Voer opdrachten uit:
- Sluit betreffende ruimte waar de calamiteit heeft plaatsgevonden af
- Blus met aanwezige blusmiddelen
- Breng jezelf en anderen niet in gevaar
- Start ontruiming:
- Ontruim de opgegeven afdeling
- Verwijs cliënten en bezoekers naar de dagzaal van een andere afdeling
(horizontaal) ontruimen
- Minimaal achter één brandwerende scheiding
- Controleer de ruimtes
- Sluit ramen en deuren
Controleer of iedereen aanwezig is
Hou appèl op de verzamelplaats aan de hand van de registratielijst
Geef bevindingen door aan de BHV- er van dienst
Nacontrole: controleer of de brand goed geblust is
Ventileer de ruimte
7.2. Taken bij overige calamiteiten
- Je wordt gealarmeerd door de BHV – er van dienst
- Krijg informatie en instructies van de BHV – er van dienst
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-

Handhaaf orde op afdeling
Stel cliënten en bezoekers gerust

8. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door de
medewerkers
8.1. Bij ontdekking van brand
Blijf kalm.
Meld de brand:
Door het glaasje van een handbrandmelder in te slaan.
En/ of door het intern alarmnummer te bellen 250. Dit nummer is doorgeschakeld
naar de BHV-er van dienst.
Breng jezelf en alle aanwezigen in veiligheid, mogelijk met de BHV- ers van je afdeling.
Denk aan je eigen veiligheid.
Voorkom uitbreiding door ramen en deuren te sluiten
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgang of uitgang.
Gebruik geen liften
Volg de instructie van de BHV -ers op. Deze zijn herkenbaar aan de gele hesjes
Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Ga naar de verzamelplaats ( restaurant) en wacht op instructies

8.2. Bij ontruimingsalarm
Je wordt gewaarschuwd door de BHV - er
Sluit zo mogelijk je computer af. Lukt dat niet, trek dan de stekker uit het stopcontact
( niet opgeslagen documenten gaan dan verloren)
Sluit ramen en deuren (niet op slot)
Verlaat direct het betreffende bouwdeel
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgang of uitgang.
Gebruik geen liften
Volg de instructie van de BHV - ers op.
Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Ga naar de verzamelplaats (restaurant) hal en wacht op instructies

8.3. Bij storingen, geen calamiteit
Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur:
Neem contact op met het Facilitair Meldpunt; 043 - 6314111

8.4. Melding incidenten cliënten
Vul het formulier Melding Incidenten Cliënten in
Opmerking: in geval van onveilige situaties waarbij BHV- inzet gewenst is, kan het
externe beveiligingsbedrijf Intergarde worden ingeschakeld. Telefoon: (0) 3250 099
ID nummer de Bron: 365930
Dit wordt beslist in overleg met de BHV—er van dienst
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9. Taken van de gastvrouw/gastheer
(indien deze niet aanwezig is, neemt de BHV-er van dienst deze
taken over)
9.1

Taken bij een brandmelding
Lees de melding af van het brandmeldpaneel
De BHV- er van dienst wordt automatisch gealarmeerd via de pager en dient naar de
hal te komen. Gebeurt dat niet dan: de BHV – er van dienst via DECT telefoon
oproepen:
BHV- er van dienst De Bron = 851 (1131)
Pager De Bron: 9002
Houd de portofoons stand bye
Leg de BHV hesjes klaar
Ontvang info van de BHV – er van dienst
Informeer de brandweer via alarmnummer 112 in opdracht van de BHV- er van dienst
Waarschuw via de telefoon het overige personeel

Klein incident:
- Geef alle afdelingen bericht : einde calamiteit. Dit kan per telefoon en/of per e-mail
Groot incident : opdracht van de BHV - er van dienst is opschalen. Dat betekent:
Informeer de brandweer via alarmnummer 112 in opdracht van de BHV-er van dienst
Alarmeer de locatiemanager volgens de waarschuwingslijst.
- Blijf op je post, en volg instructies op
- Breng jezelf niet in gevaar.
9.2. Taken bij een ( telefonische) bommelding
Neem de bommelding aan en noteer gegevens op het bommeldingsformulier.
Alarmeer eerst de politie via alarmnummer 112
Alarmeer de locatiemanager en de BHV- er van dienst
Houd de portofoon stand bye
Leg de BHV hesjes klaar
Volg instructies op.
9.3. Taken bij sirenealarm
Alarmering door: externe sirene bevolking.
Alarmeer en informeer BHV – er van dienst via de DECT telefoon
Houd de portofoon stand bye
Stem af op lokale nieuwszender (radio / televisie)
Wacht op instructies van de BHV - er van dienst
Klein incident:
- Maak rapport op na opdracht BHV –er van dienst
Groot incident: opdracht van de BHV – er van dienst is opschalen. Dat betekent:
- Alarmeer de locatiemanager volgens de waarschuwingslijst
- Volg instructies op
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9.4. Taken bij stroomuitval
Alarmering komt van (één van de) afdeling(en).
Alarmeer en informeer de BHV - er van dienst via de DECT telefoon
Roep de huismeester op
Houd de portofoon stand bye
Klein incident :
- Geef alle afdelingen het bericht: einde calamiteit. Dit kan per telefoon of per e-mail.
Groot incident: opdracht van de BHV – er van dienst is opschalen. Dat betekent:
Waarschuw de storingsdienst van het Facilitair Bedrijf via 111
- Alarmeer de locatiemanager
9.5. Taken bij ongeval
Neem melding in ontvangst
Alarmeer en informeer BHV- er van dienst via de DECT telefoon
Houd de portofoon stand bye
Ontvang info van BHV - er van dienst
Groot incident: opdracht van de BHV – er van dienst is opschalen. Dat betekent:
Alarmeer brandweer via alarmnummer 112 (bij ongeval gevaarlijke stoffen)
Ambulance via alarmnummer 112
Politie via alarmnummer 112
Alarmeer de locatiemanager
9.6. Taken bij overige calamiteiten
- Neem de melding in ontvangst
- Alarmeer de BHV -er van dienst via de DECT telefoon
- Wacht verder instructies af
- Brandmelding in (één van de aanleunwoningen) via de rookmelder :
2 BHV- ers gaan kijken en bellen indien nodig (0) 112
9.7. Alarmeren bij spoedeisende technische storingen, geen calamiteit
Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur: neem contact op met het Facilitair Service
Meldpunt , via de buitenlijn:
043 - 6314111
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10. Taken huismeester
10.1. Taken bij brand
Je wordt gealarmeerd middels een oproep via de gsm.
Neem de melding in ontvangst en blijf alert.
Voer opdrachten van de BHV- er van dienst uit.
Groot incident:
- Ga naar de hal, receptiebalie
- Voer opdrachten van de BHV -er van dienst uit.
- Blijf ter beschikking van de BHV – er van dienst
- Blijf ter beschikking van de brandweer, eventueel ter ondersteuning
- Voer opdrachten van de brandweer uit
Acties
Verhelpen van storingen
Afsluiten van elektra en gas
Bedienen van de liften
Algehele technische ondersteuning verlenen aan de brandweer
10.2. Taken bij stroomuitval dagsituatie
Alarmering door afdeling(en)
Alarmering door de BHV-er van dienst
Acties
Ga naar de opgegeven locatie
Stel onderzoek in
Klein incident
- Kleine storing
- Storing is direct te verhelpen
- Geen assistentie (extern) vereist
- Geef bevindingen door aan de BHV-er van dienst
Groot incident
- Storing is niet op korte termijn op te lossen
- Assistentie vereist (extern)
Acties
- Geef bevindingen door aan de BHV-er van dienst
- Neem contact op met FSM en vraag naar de dienstdoende medewerker
- Blijf stand-by op locatie
- Wacht op externe assistentie
- Assisteer waar nodig
10.3. Taken bij overige calamiteiten
- Je wordt gealarmeerd door de BHV – er van dienst
- Wacht verder instructies af
- Raak niets aan (vingerafdrukken)
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11. Alarmering/waarschuwingslijst
Naam
P.Bisscheroux
Bij afwezigheid:
M.van Roosmalen
G.Arts
R.Bosschaart

Functie

Tel.
06 -150 883 69

locatiemanagers

BHV-er van dienst
- de Bron
- de Motteburght

06 – 250 401 91
06 – 535 157 42
06 – 306 074 88
DECT 851 1131
DECT 851 1121
De Bron: 9002
De Motteburght: 9003

Pagers

In opdracht
locatiemanager:
1. Mw.E.Spijkerman
Bij afwezigheid:
2. Mw.A.Huppertz

Functie
Tel/ GSM
Clusterdirecteuren 06 – 250 401 82
043 – 325 99 28
06 – 558 666 29

Bij afwezigheid:
3. Dh.H.Verheesen

0475 – 486 265
06 – 150 883 82

Dhr D.Mol

Raad van Bestuur 06- 558 666 26

Dhr.M.Kentgens

PR &
Communicatie

Backoffice Huisvesting
Maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
via FSM.
Op andere tijdstippen
volgt automatische
doorschakeling naar
callcenter
Mw.C. Janssen
Dhr.Bovens
Dhr.Swillens
Dhr.Kruijntjens

06 – 250 401 87
043 – 6314 111

Hoofd BHV
Elektrotechniek &
Installaties
Woon&
werkinrichting
Bouwkunde &
Sanitair
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12. Alarmering/waarschuwingslijst (extern)
INSTANTIE
Algemeen Alarmnummer
Algemeen Alarmnummer
Brandweer Maastricht

OMSCHRIJVING
Spoedeisend:
Niet spoedeisend:
Alarm:

112
0900 - 8844
112

Regionale brandweer (RAC)
Politie Maastricht

Algemeen:
Maastricht
Alarm (spoedeisend):

043 – 350 53 71
043 – 400 68 20
112

Algemeen (niet spoedeisend):

0900 - 8844
112

GGD Zuid – Limburg

Gemeente Eijsden
Arbeidsinspectie Regio zuid
Ziekenhuis azM
Nederlandse Rode Kruis
Nutsbedrijf Maastricht Gas,
Elektra, Water en Warmte
Essent Energie Limburg

Waterleiding maatschappij
Limburg
Water Zuiveringsschap
Limburg
Explosieve Opruimingsdienst
(E.O.D.)
Intergarde

Ambulance Alarm:

TELEFOONNUMMER

Ambulance (niet spoedeisend
ziekenvervoer):

043 – 400 67 00

Algemeen:
Postbus 2022
6160 HA Geleen
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden
Landelijk
Maastricht:

046 – 850 66 66

Maastricht:
Algemeen:

043 – 327 02 37
043 – 350 59 99

Storing (24 uur per dag):
Algemeen:

043 – 321 66 11
0800 - 0004

Storing (24 uur per dag):
Algemeen:

0800 - 0004
0800 - 0233040

Roermond:

0475 – 394 444

Culemborg:

0345 – 514 344

Maastricht

043 – 325 00 99

043 – 409 52 52
0800 - 27000
043 – 387 65 43

ID nummer de Bron: 365930
ID nummer Motteburght: 639360
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Bijlage 1. Registratielijsten te hanteren bij ontruiming

Afdeling

Naam cliënt

Aanwezig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naam medewerker

Aanwezig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aantal
bezoekers
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Bijlage 2. Risicoklasse de Bron
Aanduiding soort Oud pand, niet modern
gebouw en
van bouw en inrichting,
situering
moeilijk te bereiken
[+1]

Aanwezige
(brand)risico’s

Aantal
medewerkers
Aantal niet
zelfredzame
personen
Opkomsttijd
professionele
hulpverleners

Alleenstaand
ongecompliceerd klein
pand in open
bebouwing
[+5]

Veel veiligheidsrisico’s
met prioriteit hoog in
RI&E
[+1]
2-49
[+3]
15-49
50-99
[+6]
[+5]

Nieuw of aan de tijd
aangepast groot pand,
goed te bereiken en
conform huidige
bouweisen
[+3]
Veel veiligheidsrisico’s
met prioriteit midden in
RI&E
[+3]
50-99
[+2]
100-199
200-299
[+4]
[+3]

< 5 minuten
[+3]

5 - 10 minuten
[+2]

> 10 minuten
[+1]

Totaal risicocijfer 3 – 10
(zeer hoog)
Klasse I

11-14
(hoog)
klasse II

15-18
(normaal)
klasse III

Weinig veiligheidsrisico’s
[+5]
100-249
[+1]
300-399
[+2]

400-499
[+1]

19 en meer
(laag)
klasse IV

Van elk kenmerk wordt het risicocijfer bepaald dat opgeteld het ‘Totaal risicocijfer’ geeft. Op
basis van dit cijfer wordt de risicoklasse bepaald. Met behulp van de risicoklasse kan het
benodigde aantal bedrijfshulpverleners bepaald worden.
- klasse I en II
- klasse III en IV

:
:

meer dan 1 BHV-er op 50 aanwezigen
1 BHV-er op 50 aanwezigen

Volgens de risico - bepaling scoort de Bron in klasse III
overdag Klasse III: risicogetal 18 = normaal
’s nachts Klasse III: risicogetal 16 = normaal
Het hanteren van een risicogetal is de basis om de aanwezigheid van een minimale
hoeveelheid BHV-ers georganiseerd te krijgen Het verlaten van de norm is niet
verantwoord, gezien het risicoprofiel van het huis: het onderdak bieden aan hoofdzakelijk
niet zelf redzame personen.
De norm van tenminste 1 bedrijfshulpverlener per 50 aanwezigen (geldt 24 uur/7
dagen per week) wordt gehanteerd.
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Bijlage 3. Afsluiters
De Bron: gas, water en elektra: begane grond, kastenwand bij de personeelsingang (zij –
ingang)
CV afsluiter: 2e verdieping, in de gang , aan de rechterkant; er is een noodschakelaar aan
de buitenkant van de deur aangebracht. Deze wordt uitsluitend in opdracht van de
brandweer bediend.
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Bijlage 4. Formulier ‘KERNVRAGEN/ GEGEVENS
WOORDVOERDER’
BIJ ONGEVAL MET LETSEL, VERZUIM EN EXTERNE HULP
Toedracht;
Plaats;
Tijd;
Feitelijke situatie;
Aantal slachtoffers en personeelsgegevens;
Omvang/ type gewonden en afvoer ziekenhuis;
Is familie al ingelicht?
Was hulp snel ter plaatse? Zo ja wie (BHV);
Zijn Arbeidsinspectie/ Politie/ Brandweer/ Overige diensten en interne
diensten geïnformeerd?
Verdere acties ondernomen?
Verzekeraar informeren.

BIJ BRAND:
Datum en feitelijke situatie;
Omvang van de brand;
Oorzaak van de brand;
Brandweer of andere instanties ter plaatse;
Gewonden/ slachtoffers en personeels gegevens;
Hoe is de brand bestreden?
Was hulp snel ter plaatse? Zo ja, wie (BHV);
Geschatte schade;
Effect op personeel, organisatie, omgeving;
Verzekeraar informeren.
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Bijlage 5. Formulier BOMMELDING
HOE TE HANDELEN BIJ EEN BOMMELDING?
Het komt helaas voor dat bedrijven en instellingen te maken krijgen met personen die
kenbaar maken dat ergens in het bedrijf een bom verborgen ligt. Het is mogelijk dat bij
doorkiesnummers iedere willekeurige telefoonaansluiting in het gebouw een bommelding
kan ontvangen. Dergelijke meldingen dienen dan ook door u zeer serieus te worden
genomen.
Bandopnameapparaat inschakelen (indien van toepassing).

Exacte tijd van ontvangst: …………………………………. uur.

Wat moet u doen bij bommelding?
Probeer zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van degene die opbelt en probeer deze
zolang mogelijk aan de praat te houden.
Vraag op vriendelijke toon;
Waar ligt de bom?

: …………………………………………………

Wanneer springt de bom? (24 uurs) : …………………………………………………
Hoe ziet de bom eruit? (Verpakking) : …………………………………………………
Wie bent u? (Evt. actiegroep) : …………………………………………………
Waarom doet u dit?

: …………………………………………………

Van wie en hoe hebt u dit gehoord? : …………………………………………………

Identificeer de berichtgever:
Stem:
Taal:

O man

O vrouw

O Nederlands O Engels

O kind (jongen / meisje)

O Duits

O Frans

O Nederlands met dialect, namelijk…………………………….………
Spraak: O langzaam O snel

O lachend
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O serieus/ ernstig

O hees/ schor O ………………………………

Achtergrondgeluiden:

O lachen

O praten

O muziek

O verkeer

O kinderen

O machines/ werkplaats

O muziek

O verkeer

O andere geluiden, namelijk……….……………

Letterlijke inhoud van het bericht:

…………………………………………………………………………………………………..
BLIJF KALM en WACHT VERDERE INSTRUCTIES AF

Bijlage 6. De bedrijfshulpverleningsorganisatie
De medewerkers die worden opgeleid tot BHV- ers zijn erop getraind om oren en ogen
open te houden en alert te zijn op mogelijke gevaren. Daarmee kunnen onveilige situaties
zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er zich dan toch een calamiteit voordoet is het van
belang dat de calamiteitenorganisatie op gang komt . De betrokken medewerkers
(locatiemanager en BHV – ers) zijn hierop voorbereid en weten hoe zij in voorkomende
gevallen moeten handelen.
Deze handelingen zijn er met name op gericht om de gevolgen van een calamiteit zo veel
mogelijk te beperken, d.w.z.
- met zo min mogelijk persoonlijk letsel, rekening houdende met een aantal niet zelf –
redzame cliënten (cliënten)
- met zo min mogelijk schade aan inventaris en gebouw
Doelstelling van de BedrijfsHulpverleningsOrganisatie:
- De directe nadelige gevolgen van ongevallen, brand en andere gebeurtenissen
zoveel mogelijk beperken door snel en effectief optreden ter plaatse
- Is voorpostfunctie in afwachting van de komst van professionele
hulpverleningsorganisaties
- Zoveel mogelijk bijstaan van de professionele hulpverleningsorganisaties
De BHV organisatie bestaat uit een aantal medewerkers dat een opleiding tot
bedrijfshulpverlener heeft gevolgd.
Zij worden in staat geacht om de volgende taken te kunnen uitoefenen:
1. Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
2. Beperken en bestrijden van brand, beperken en voorkomen van ongevallen
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3. In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere
personen in het gebouw
4. Alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties
5. Ondersteunen van werknemers bij het veilig verlaten van de werkplek
Organisatie:
1. De BHV -ers ressorteren onder de locatiemanager. Deze zorgt ervoor dat de BHV ers hun uitvoerende taken naar behoren kunnen vervullen.
2. Er wordt gewerkt met een BHV -er van dienst. Deze heeft de leiding over de
aanwezige BHV -ers ten tijde van een calamiteit. Als de receptiebalie gesloten is,
worden meldingen doorgeschakeld naar de dect telefoon van de zorg.
3. De BHV -er van dienst overlegt met de locatiemanager ten tijde van een calamiteit
over de te nemen stappen/genomen stappen. Dit BNP vormt hiervoor de leidraad.
Registratie:
1. De BHV -ers vullen zelf de registratielijst in
2. Deze lijst wordt door de gastvrouw iedere dag opnieuw uitgeprint en klaargelegd
3. Het registreren is de verantwoordelijkheid van iedere individuele BHV- er
Communicatie:
De BHV-ers worden gewaarschuwd middels een oproep via pagers en via de DECT
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Bijlage 7. Wet- en regelgeving inzake bedrijfshulpverlening
(BHV) en bedrijfsnoodplan
De Arbo-wet 1998 schept de kaders waarbinnen de werkgever het
arbeidsomstandighedenbeleid vorm moet geven. Hij moet doeltreffende maatregelen
nemen om de arbeid zodanig te organiseren zodat veiligheid en gezondheid van de
werknemer gewaarborgd is. Om een zo goed mogelijk beleid te kunnen voeren moet de
werkgever inzicht hebben in de gevaren die zich in de organisatie kunnen voordoen. Dat
gebeurt aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie. Hierin moeten:
- de gevaren worden geïnventariseerd
- de gevaren en risicobeperkende maatregelen worden benoemd
- aangegeven worden binnen welke termijn deze maatregelen genomen moeten zijn
- stelselmatig nagegaan of de gekozen structuur goed werkt of moet worden
aangepast.
Niet alleen in de Arbowet wordt bepaald dat een organisatie voorbereid moet zijn op het
verlenen van hulp in het geval van ongewenste situaties. Ook in het Bouwbesluit,
Brandweerwet, de wet Milieubeheer zijn bepalingen opgenomen om calamiteiten te
voorkomen, of, indien ze zich voordoen adequaat te kunnen optreden.
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Dit besluit bepaalt dat een vergunning conform het besluit brandveilig gebruik bouwwerken
verplicht is voor alle locaties van Vivre, omdat aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- er verblijven meer dan 50 personen in het gebouw
- er wordt nachtverblijf aangeboden aan meer dan 10 personen die verzorging nodig
hebben
- er wordt huisvesting geboden aan bejaarden
- er wordt dagverblijf geboden aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking
In dit besluit staan alle maatregelen die nodig zijn om het brandveilige gebruik van een
gebouw te waarborgen. Het betreft voor het grootste gedeelte bouwkundige en
alarmeringsvoorzieningen.
Daarnaast wordt bepaald dat er een ontruimingsplan aanwezig moet zijn.
Dit sluit aan op de BHV -regelgeving uit de Arbo - wet, die bepaalt dat aan BHV -ers
ontruiming- en communicatietaken toegewezen zijn.
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Bijlage 8. Checklist taken van de BHV –er van dienst bij
brandalarm
1. Lees de melding af van de pager en ga naar het afgesproken BHV – trefpunt
2. Wordt het brandalarm veroorzaakt door een rookmelder, neem eerst contact op met de
meldkamer: bel via de buitenlijn 4006820 en geef aan dat de BHV- organisatie is opgestart
(vermeld OMS nummer: 193)
3. Denk aan de BHV - of calamiteitensleutel
4. Trek het BHV hesje aan
5. Pak alle portofoons uit de laders en schakel deze in;
Controleer of de portofoons goed op elkaar zijn afgestemd.
6. Stuur 2 BHV- ers naar de brandhaard, met 1 portofoon, hou 1 portofoon zelf bij de hand
7. Verdeel de taken over de andere BHV –ers.
Plaats hen bij belangrijke plaatsen in het gebouw:
zoals lift, trappenhuis,restaurant, entreegebied, etages;
Zijn er onvoldoende BHV-ers, maak gebruik van medewerkers
8. Is er daadwerkelijk sprake van brand/rookontwikkeling /gevaarlijke situatie, of er wordt een
handbrandmelder ingedrukt, neem meteen via 112 contact op met de meldkamer en geef
zoveel mogelijk informatie door:
- Wat is er aan de hand
- Waar bevindt zich de brandhaard
 Zijn er slachtoffers en hoeveel
 Ambulance nodig en hoeveel
 Gestart met ontruimen van het bedreigde gebied: ja/nee
9. Geef instructies aan de BHV- ers, zoals:
- Start met ontruimen
- Begeleidt de hulpdiensten mee naar de brandhaard
10. Roep de huismeester op voor technische ondersteuning
en/of op verzoek van de brandweer
11. Informeer de locatiemanager. Bij afwezigheid: diens vervanger: zie BHV kaartje.
De locatiemanager bepaalt in overleg met de BHV- er van dienst of er verdere stappen
ondernomen moeten worden
Is er , na onderzoek door de BHV –ers sprake van LOOS ALARM Afgehandeld:
12. Bel zo snel mogelijk de meldkamer op het nummer (via de buitenlijn) 400 6820
13. Informeer de meldkamer over de situatie. De brandweer komt dan niet meer ter plaatse.
14. Reset de brandmeldcentrale, na TELEFONISCHE toestemming van de meldkamer
(Denk ook aan grijze kastje)
15. Vul het logboek in . Dit ligt in het kastje bij de receptiebalie
- datum, tijdstip, oorzaak brandmelding en paraaf
16. Bel alle etages/ restaurant met de boodschap:
einde calamiteit
laat medewerkers controleren of nooddeuren weer dicht zijn
laat de compartimenteringdeuren weer open zetten
17. Informeer locatiemanager
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BEDRIJFSNOODPLAN

‘ De Motteburght ‘
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VOORWOORD
Veiligheid is een veelomvattend begrip. Huisvestingsveiligheid is één van de facetten. In de
realisatie van ‘Wonen, welzijn en zorg’ streeft Vivre kleinschaligheid van wonen na. Het
kenmerk van veiligheid en veiligheidsbeleving in zo’n omgeving is ‘doen zoals thuis’
Voorkómen van onveiligheid is het uitgangspunt voor beleidsinvulling. Enerzijds door
ervoor te zorgen dat gebouwen, inrichting en gebruik voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen en anderzijds door tenminste de medewerkers voor te bereiden op hoe zij
moeten handelen, mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen. Daarom houdt Vivre
er een calamiteitenorganisatie op na.
Onder een calamiteit/ramp verstaat men een acute bedreiging van een relatief groot aantal
personen, waardoor een situatie ontstaat die door de ter plaatse aanwezigen niet meer kan
worden beheerst.
Vanwege de levensbedreigende situaties die er dan voor mensen in een gebouw kunnen
ontstaan is het dan ook noodzaak dat de Bron een bedrijfsnoodplan heeft.
Het bedrijfsnoodplan is een document, dat het geheel aan te nemen maatregelen omvat
dat bij een gebeurtenis moet worden ondernomen om de veiligheid, welzijn en gezondheid
van medewerkers, cliënten en bezoekers zoveel als mogelijk is te waarborgen en dat
onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.
Deze uitgangspunten van het document zorgen ervoor dat:
- door ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat persoonlijk letsel ontstaat
- eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van eerste hulp
- de calamiteit wordt bestreden teneinde schade aan gebouwen, installaties en
inventaris, alsmede negatieve milieueffecten te beperken
- door vroegtijdig ingrijpen de continuïteit van de bedrijfsvoering van alle activiteiten
gewaarborgd blijft
Een bedrijfshulpverleningsorganisatie en ontruimingsplan zijn de fundamenten van een
goed functionerende calamiteitenorganisatie. In het BedrijfsNoodPlan (BNP) worden de
gevaren, de te nemen maatregelen, de uitvoering en de monitoring beschreven.
Laten we voorop stellen dat wij - met u - hopen dat de procedures die in dit
bedrijfsnoodplan (ook wel calamiteitenplan genoemd) worden gegeven nooit in ernst
moeten worden uitgevoerd. Desondanks moeten we weten hoe we in een dergelijke
situatie moeten handelen. Dit betekent dat vooraf een aantal zaken geregeld moet zijn en
dat er geoefend dient te worden in het omgaan met noodsituaties.
Dit bedrijfsnoodplan is hierbij een wegwijzer waarbij het voorkomen van paniek en de
veiligheid van de aanwezigen het uitgangspunt is.
Pierre Bisscheroux
Locatiemanager de Bron / de Motteburght
Exemplaren van het BNP zijn te vinden bij
de locatiemanager
de afdelingsmanager
de woonunits
hoofd BHV van Vivre
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1. Inleiding en toelichting
In De Bron/ de Motteburght kunnen zich situaties (calamiteiten) voordoen die het
noodzakelijk maken dat bezoekers, cliënten en personeel het gebouw zo snel mogelijk
moeten verlaten.
Onder calamiteit verstaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg:
Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of
een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid, optredend bij een (para)
medische verpleegkundige of verzorgende handeling bij de toepassing van een product of
een apparaat in de gezondheidszorg dan wel voortkomend uit een manco in een
voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat toepassing vindt in
de gezondheidszorg.
Deze situaties kunnen zich voordoen bij:
Brand
Bom- melding
Extern sirenealarm
Stroomuitval
Ongeval
Inbraak / diefstal / insluiping
Wateroverlast, stormschade, explosiegevaar, ongeval met gevaarlijke stoffen, externe
calamiteit
Hiervoor is naast de genomen preventie - en preparatiemaatregelen een bedrijfsnoodplan
nodig. Het plan beschrijft hoe er gehandeld dient te worden bij een calamiteit zodanig dat
persoonlijk letsel en schade aan het gebouw en de inventaris tot een minimum beperkt
blijft. De maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en
communicatie.
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers
bekend dient te zijn. Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit
bedrijfsnoodplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.
E) Van dit bedrijfsnoodplan moeten alle medewerkers het hoofdstuk ”wat te doen bij
ontruimingsalarm door medewerkers” kennen.
F) Alle leden van het bedrijfshulpverleningsteam moeten het bedrijfsnoodplan goed
kennen
G) Alle medewerkers moeten opdrachten en aanwijzingen van het
bedrijfshulpverleningsteam opvolgen.
H) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden
gehandeld.
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2. Rol van de locatiemanager
Bij een calamiteit berust de eindverantwoording bij de locatiemanager.
Deze draagt zorg voor het naleven van de instructie en voorschriften met betrekking tot de
veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbo-wet.
Verder is de locatiemanager verantwoordelijk voor:
Het samenstellen van een locatie calamiteitenteam
Het benoemen van de risico’s
Het zorgen voor voldoende verband - en overige hulpmiddelen
Voldoende tijd en geld beschikbaar stellen voor opleiding en oefening
Toezien op het goed functioneren van de BHV organisatie
De locatiemanager wordt ondersteund door het Hoofd BHV van Vivre.

2.1. Rol locatiemanager tijdens een calamiteit
Bij kleine incidenten, waarbij geen sprake is van opschalen heeft de locatiemanager geen
actieve rol. Hij wordt wel geïnformeerd door de BHV - er van dienst
Als een calamiteit niet meer beheersbaar is, besluit de locatiemanager in overleg met de
BHV- er van dienst tot opschalen en stelt een intern calamiteitteam samen. In geval van
opschalen informeert de locatiemanager altijd de clusterdirecteur
Leden van het interne calamiteitenteam ( is locatie gebonden):
Locatiemanager, tevens voorzitter (Bij afwezigheid van de locatiemanager is de
locatiemanager van een andere locatie diens vervanger: zie BHV kaartje.
BHV – er van dienst
Dienstdoende arts
Dienstdoende medewerker Huisvesting Vivre (achterwachtfunctie, technische
adviezen en ondersteuning)
Medewerker PR & Communicatie
Op afroep: huismeester (als beheerder brandmeldcentrale)
Medewerker secretariaat i.v.m. opstellen logboek
De locatiemanager beslist op een gegeven moment of er verder opgeschaald gaat worden.
Dan roept hij het (locatie overstijgende) Operationeel Crisisteam bijeen. Dit team zorgt voor
de aansturing van de organisatie op tactisch niveau.
Dat is aan de orde als
- de continuïteit van zorg- en bedrijfsprocessen in gevaar komt
- de calamiteit locatie overstijgend is
- er levensbedreigende situaties ontstaan voor cliënten, medewerkers en bezoekers
- er een calamiteit is waarbij sprake is van grote materiële schade
- alle incidenten waarbij de pers aanwezig is en er vraag naar informatie is
- ziek worden van groepen cliënten en medewerkers met vermoeden op snelle
explosieve toename van het aantal ziektegevallen en/of ernstige
ziekteverschijnselen ( b.v. voedselvergiftiging, salmonellabesmetting, legionella,
uitbraak infectieziekten)
Aandachtspunten bij het opschalen zijn onder meer:
Opvang bewoners, medewerkers en bezoekers, evacuatieplaats en het vervoer naar de
evacuatieplaats, opvang familie, catering/ medische verzorging/ medicijnen, informatie
richting bewoners, familie en pers, vervangende woonruimte bij langdurige calamaiteiten.
Opmerking.
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Het invulling geven aan het Operationeel Crisisteam ( als onderdeel van het Strategisch
Continuïteitsplan) is naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar afgerond

3. Situatietekening
4. Algemene gebouw -, installatie en organisatie gegevens
Naam

: VIVRE,
Zorgcentrum De Bron en
Verpleeghuis de Motteburght

Straat

: Breusterhof 45/ Emmastraat 5

Postcode / plaats

: 6245 EL

6245 HS

Telefoonnummer
: 043 - 8511 100
Het zorgcentrum bestaat uit 2 bouwdelen : bouwdeel A (zorgcentrum de Bron) en C
(aanleunwoningen Servatius en op de begane grond kantoren) en een losstaand bouwdeel
B ( de Motteburght)
Beide bouwwerken bestaan uit 3 bouwlagen: begane grond, 1e en 2e verdieping
Bouwdeel de Bron,begane grond, 1e en 2e verdieping. In dit gedeelte worden de 42
(inclusief 3 echtparenkamers) cliënten van het zorgcentrum gehuisvest.
Bouwdeel C: begane grond: kantoren Vivre, 1e en 2e verdieping. Hier wonen cliënten
zelfstandig in aanleunwoningen, die zij van Woningstichting Servatius huren.
Op de begane grond is ook het restaurant gevestigd.
De Motteburght: begane grond, 1e en 2e verdieping. De begane grond en 1e verdieping
zijn gesloten afdelingen, waar 24 PG ( 4 x 6) cliënten verblijven. Op de 2e verdieping
verblijven 12 cliënten met somatische aandoeningen.
De Bron / Motteburght is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Het maximaal
aantal aanwezige personen bedraagt ongeveer:
Dagsituatie
75 cliënten
80 personeel en bezoekers
155 totaal aanwezig
Avond situatie:
75 cliënten
20 personeel en bezoekers
95 totaal aanwezig
Nachtsituatie:
75 cliënten
3 personeel
78 totaal aanwezig
Alle bouwdelen beschikken over:
een brandmeldpaneel. De brandmeldcentrale hangt in de Bron, begane grond bij
de entree; in de Motteburght hangt een nevenpaneel. Via dit paneel kan reset
plaatsvinden
handbrandmelders en rookmelders.
Het gebouw is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 18.30 uur en op
zaterdag en zondag van 12.30 – 17.30 uur
Buiten deze tijden is het gebouw toegankelijk via het toegangscontrolesysteem
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Medewerkers die buiten de openingstijden werken zijn in het bezit van een tag.
Cliënten en familieleden kunnen indien gewenst ook de beschikking krijgen over deze
toegangstag.
Bezoekers kunnen zich melden aan de voordeur (hoofdingang) middels aanbellen (spreek
– luisterverbinding). De deur wordt al dan niet op afstand geopend. Dit wordt bepaald door
de verantwoordelijke van dienst.

5. De wijze van alarmering
5.1. Ontruimingssignaal en de wijze van ontruiming
Bij een ontruimingssignaal als gevolg van een brandmelding wordt altijd in overleg met
de BHV- ers en de locatiemanager de locatie deels/totaal ontruimd.
Het is mogelijk om het gebouw gefaseerd te ontruimen
Fase 1
Het deel van het gebouw waar de calamiteit is ontruimen.
Fase 2
Het hele bouwdeel ontruimen.
Wijze van ontruiming :
Wanneer de locatie ontruimd dient te worden, dan wordt volgende
volgorde gehanteerd:

5.
6.
7.
8.

de ruimte waar de brand is begonnen (voor zover mogelijk).
de tegenoverliggende ruimten.
de naastliggende ruimte
de bovenliggende ruimte

Bij zowel een gehele als een gedeeltelijke ontruiming wordt deze begeleid door de BHV ers

5.2. Ontruimen
Bij een gedeeltelijke ontruiming geldt als standaardregel:
Horizontaal ontruimen naar een ander compartiment, voorbij minimaal één
compartimenteringdeur naar de naastgelegen ruimte;
Verzamelplaatsen:
De Bron: restaurant
De Motteburght: de huiskamers van de woonunits
Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden door de BHV- er of afdelingsmanager, aan de
hand van een registratielijst van de afdeling.
Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan de BHV- er van dienst
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Extern evacuatieadres: Café Breusj
Sint Martinusplein 5
6245 GD Eijsden
Telefoon: (043) 4091253
Contactpersoon: Marion Timmermans – Spits, beheerder .Telefoon: 06 – 24 25 44 90
Contactpersoon: Leon Timmermans. Telefoon: 06 – 24 25 45 14
Indien gesloten/ in nachtsituatie: 043 - 361 62 07
Buurman café Breusj: Rob van der Pluim: is ook in bezit van sleutel
La Valence
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht
Telefoon: ( 043) 6316 100

5.3. Interne alarmering
Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in de bouwdelen te waarschuwen en de
bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten.
Tijdens een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
4)

De BHV – ers worden gewaarschuwd DECT telefoon
De BHV-er van dienst: ook via de pager

5)

De overige personen in het gebouw worden mondeling geïnformeerd

6)

Voor alle medewerkers geldt: Blijf op je post en wacht verdere instructies van de
BHV-ers af

5.4. Externe alarmering bij calamiteit in de Motteburght
Externe alarmering is bedoeld om de hulpverleningsdiensten ter plaatse te krijgen.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
4)
Bij een automatische melding via alarmnummer 112 de brandweer alarmeren
5)

Via de brandmeldcentrale door het indrukken van een handbrandmelder

6)

Bij andere calamiteiten alarmnummer 112 te bellen. Vraag naar politie of ambulance
Aan de betreffende centralist moet worden doorgegeven:
Naam melder
: DE NAAM VAN DE MELDER
Straat:

: Emmastraat 5

Postcode / plaats

: 6245 HS

Telefoonnummer

: 043 - 8511 100

Aard van het incident en evt. bijzonderheden
Zijn er slachtoffers en hoeveel
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6. Taken van de BHV – er van dienst
In verband met de herkenbaarheid draagt BHV -er van dienst tijdens een
calamiteit een geel BHV – hesje. De BHV- er van dienst heeft altijd een pager en
DECT toestel bij zich.
DECT toestel BHV- er van dienst De Motteburght = 851 (1121)
Nummer van de pager: 9003
De BHV- ers blijven in hun eigen locatieonderdeel, in dit geval : de Motteburght
De BHV- ers zorgen in de 1e instantie zelf voor de nodige acties en worden alleen
ondersteund door de BHV- ers van de ‘overkant’ indien de situatie hierom vraagt.
Voorwaarde is ook dat er altijd minimaal 1 BHV- er in het eigen gebouw aanwezig is;
BHV- ers van de Mottenburght gaan naar de Bron via de deur van de woonkamer begane
grond en hekje;
Uitzondering: bij alarmering in de nachtsituatie gaat de ene BHV- er ALTIJD naar de
andere BHV- er, omdat zij, i.v.m. hun eigen veiligheid uitsluitend met 2 BHV- ers op
onderzoek mogen gaan.
Via de deur tussen restaurant en zorgcentrum ( tegenover de vijver) kunnen zij de Bron
bereiken met de calamiteitensleutel (sleutel positie 2 in de sleutelkast). Deze geeft toegang
tot de deuren van beide bouwdelen
De BHV-ers van de Bron kunnen via diezelfde uitgang naar de Mottenburght, via het hekje
en de woonkamer begane grond.
6.1. Taken bij een brandmelding ,DAG – AVOND
15. Lees de melding af van de pager en ga naar het BHV – trefpunt ( hal beneden)
16. Wordt het brandalarm veroorzaakt door een rookmelder, neem eerst contact op
met de meldkamer: bel via de buitenlijn 4006820 en geef aan dat de BHVorganisatie is opgestart.
17. Vermeld het OMS nummer: 193
18. Pak de calamiteitensleutel
19. Trek het BHV – hesje aan
20. Pak alle portofoons uit de laders en schakel deze in; Controleer of de portofoons
goed op elkaar zijn afgestemd
21. Stuur 2 BHV- ers naar de brandhaard, met 1 portofoon, hou 1 portofoon zelf bij de
hand
22. Verdeel de taken over de andere BHV –ers. Plaats hen bij belangrijke plaatsen in
het gebouw: trappenhuis, afdelingen
23. Zijn er onvoldoende BHV- ers, maak gebruik van aanwezige medewerkers
24. Is er daadwerkelijk sprake van brand/rookontwikkeling /gevaarlijke situatie, of er
wordt een handbrandmelder ingedrukt, neem meteen via 112 contact op met de
meldkamer en geef zoveel mogelijk informatie door:
- Wat is er aan de hand
- Waar bevindt zich de brandhaard
 Zijn er slachtoffers en hoeveel
 Ambulance nodig en hoeveel
 Gestart met ontruimen van het bedreigde gebied: ja/nee
25. Geef instructies aan de BHV- ers, zoals:
- Start met ontruimen
- Begeleid de hulpdiensten mee naar de brandhaard
11. Roep de huismeester op voor technische ondersteuning
26. Bepaal wanneer de locatiemanager geïnformeerd moet worden
27. De locatiemanager bepaalt in overleg met de BHV-er van dienst of er verdere
stappen ondernomen moeten worden ( opschalen)
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28. Afmelden van de calamiteit/oefening/loos alarm:
Opgelet: bij loos alarm het volgende nummer bellen:
( om naar buiten te bellen: toets eerst een 0 in ) 400 6820
- Reset de brandmeldcentrale na TELEFONISCHE toestemming van de brandweer
- Vul zelf het logboek in, dat in de kast bij de receptiebalie ligt ( datum, tijdstip, aard
melding, paraaf)
- Informeer de locatiemanager; dat kan ook achteraf via telefoon, GSM of mail
- Geef een BHV-er opdracht om alle afdelingen te bellen met de boodschap:
einde calamiteit
laat medewerkers controleren of nooddeuren weer dicht zijn
laat de compartimenteringdeuren weer open zetten
Klein incident: niet opschalen
Geef instructie tot blussen indien :
dit met een klein blusmiddel mogelijk is
er is weinig of geen rook
brand is beperkt tot één ruimte
er is geen kans op uitbreiding
er is geen sprake van een levensbedreigende situatie
er is geen hulp nodig bij bestrijding
er zijn geen gewonde personen
er zijn geen vermiste personen
er zijn geen gevaarlijke stoffen
Geef bevindingen door aan de locatiemanager
Controleer de opdracht
Laat ventileren
Afmelden afdelingen: einde calamiteit
Groot incident: opschalen in overleg met de locatiemanager:
- Blussen is niet mogelijk
- Veel rook
- Meer dan één ruimte betreft
- Kans op uitbreiding
- Levensbedreigende situatie
- Hulp nodig bij bestrijding
- Gewonde personen
- Vermiste personen
- Gevaarlijke stoffen
- Zorg voor opvang hulpdiensten
6.2. Taken bij sirenealarm
Je wordt gealarmeerd via de DECT telefoon en de sirene
Ga naar het BHV trefpunt en coördineer vanaf deze plaats
Trek het BHV hesje aan
Alarmeer BHV ers
- Geef opdracht ramen en deuren te sluiten
- Laat mensen gerust stellen
- Laat de mensen op hun afdeling tot nader opdracht
Klein incident : besluit is: niet opschalen
Afmelden afdelingen/ diensten: einde calamiteit
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Groot incident : opschalen in overleg met de locatiemanager
6.3. Taken bij algehele langdurige stroomuitval
Ga naar het BHV trefpunt en coördineer vanaf deze plaats
Gebruik de portofoons
Alarmeer BHV - ers
Overleg met de BHV - ers over de te nemen maatregelen
Geef bevindingen door aan de locatiemanager
Klein incident: niet opschalen
- Geen levensbedreigende situatie
- Geen assistentie nodig
Stroomstoring is te verhelpen door de huismeester
Afmelden afdelingen: einde calamiteit
Bij grote, langdurige stroomuitval: opschalen in overleg met de locatiemanager
Roep dienstdoende medewerker Backoffice Huisvesting op via FSM
6.5. Taken bij ongeval
- Je wordt door een medewerker gealarmeerd via de DECT telefoon
Ga naar de aangegeven plaats
Alarmeer BHV ers via de telefoon
Stel samen met BHV ers een onderzoek in
Klein incident: niet opschalen
- Geen levensbedreigende situatie
Het betreft één persoon
Geen assistentie nodig
Geen gevaarlijke stoffen bij betrokken
Laat BHV- ers EHBO toepassen
Controleer de opdracht
Groot incident
Ga naar het BHV trefpunt en coördineer vanaf deze plaats
Trek het BHV hesje aan
Roep dan de locatiemanager op als er sprake is van:
- Levensbedreigende situatie
- Meerdere personen betreft
- Assistentie vereist
- Gevaarlijke stoffen bij betrokken
- Laat BHV- ers EHBO toepassen
Controleer de opdracht
Wacht komst hulpdiensten af
6.6. Taken bij overige calamiteiten
Je wordt gealarmeerd door een medewerker
Laat een BHV- er oproepen
Stel , samen met de BHV –er onderzoek in
Sluit betreffende ruimte waar calamiteit plaats heeft gevonden af
Raak niets aan (vingerafdrukken)
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Waarschuw politie en locatiemanager
Bij persoonlijke bedreiging of gevaarlijke situatie : sla indien mogelijk de
handbrandmelder in
6.7. Taken bij overige calamiteiten avond
Schat de ernst van de situatie in
Schakel zo nodig Intergarde ( 0) 32 50 099 in en/of de politie
Bij persoonlijke bedreiging of gevaarlijke situaties: sla indien mogelijk de
handbrandmelder in

7. Taken van de BHV – er bij een brandmelding.
In verband met de herkenbaarheid draagt BHV- er tijdens een calamiteit een geel
BHV hesje
7.1. Taken bij een brandmelding
Alle BHV-ers komen naar de begane grond, hal entree en wachten op instructies van de
BHV-er van dienst. Uitzondering: als de melding in de buurt van een aanwezige BHV-er is,
gaat deze eerst kijken, slaat de handbrandmelder in en neemt contact op met de receptie
of en geeft informatie door. Let op: ga nooit alleen op onderzoek; wacht op minimaal één
BHV-er. Is er geen BHV-er aanwezig, vraag dan een collega of desnoods een bezoeker
om mee te gaan.
10. Ontvang instructie van de BHV-er van dienst
- vang hulpdiensten op
- ga helpen bij de ontruiming,
- instrueer overig personeel en bezoekers.
BHV- ers bij de brandhaard
11. Denk altijd aan je eigen veiligheid: neem een blusser, haspel of blusdeken mee
12. Controleer de ruimte alvorens naar binnen te gaan; als de kamer vol rook staat, ga
niet naar binnen; maak de deur dicht en start met het ontruimen van de rest van de
gang
13. Blijf laag bij de grond
14. Als er een kamer is gecontroleerd, geef dat dan aan door b.v. een handdoek of
washandje over de klink te hangen
15. Denk aan begeleiden en opvang van cliënten, bezoekers en overige medewerkers,
ook al zijn deze van een extern bedrijf,
16. Werken met de portofoon: als er één BHV- er communiceert met de BHV- er van
dienst , werkt dat het beste, anders ontstaat er chaos en onduidelijkheid in de
communicatie
Het is voldoende als er op de plaats van de brandmelding één van de aanwezige
BHV- er met één portofoon contact houdt met de BHV- er van dienst.
17. Ga eerst na wat er aan de hand is en communiceer per portofoon met de BHV- er
van dienst; de informatie die de BHV- er op de plaats van de brandmelding
doorgeeft is van wezenlijk belang voor de acties die ondernomen moeten worden
18. Voer opdrachten uit:
- Sluit betreffende ruimte waar de calamiteit heeft plaatsgevonden af
- Blus met aanwezige blusmiddelen
- Breng jezelf en anderen niet in gevaar
- Start ontruiming:
- Ontruim de opgegeven afdeling
- Verwijs cliënten en bezoekers naar de dagzaal van een andere afdeling
(horizontaal) ontruimen
- Minimaal achter één brandwerende scheiding
- Controleer de ruimtes
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- Sluit ramen en deuren
Controleer of iedereen aanwezig is
Hou appèl op de verzamelplaats aan de hand van de registratielijst
Geef bevindingen door aan de BHV- er van dienst
Nacontrole: controleer of de brand goed geblust is
Ventileer de ruimte
7.2. Taken bij overige calamiteiten
- Je wordt gealarmeerd door de BHV – er van dienst
- Krijg informatie en instructie van de BHV – er van dienst
- Handhaaf orde op afdeling
- Stel de cliënten en bezoekers gerust

8. Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door de medewerkers
8.1. Bij ontdekking van brand
Blijf kalm.
Meld de brand:
Door het glaasje van een handbrandmelder in te slaan.
en/ of door het intern alarmnummer te bellen 250. Er volgt een doorschakeling naar
de BHV-er van dienst.
Breng jezelf en alle aanwezigen in veiligheid, mogelijk met de BHV- ers van je afdeling.
Denk aan je eigen veiligheid.
Voorkom uitbreiding door ramen en deuren te sluiten
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgang of uitgang.
Gebruik GEEN lift
Volg de instructie van de BHV -ers op. Deze zijn herkenbaar aan de gele hesjes
Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Ga naar de verzamelplaats (hal entree) en wacht op instructies

8.2. Bij ontruimingsalarm
Je wordt gewaarschuwd door de BHV - er
Sluit zo mogelijk je computer af. Lukt dat niet, trek dan de stekker uit het stopcontact
( niet opgeslagen documenten gaan dan verloren)
Sluit ramen en deuren (niet op slot)
Verlaat direct het betreffende bouwdeel
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde nooduitgang of uitgang.
Gebruik GEEN lift
Volg de instructie van de BHV - ers op.
Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Ga naar de verzamelplaats (hal entree) en wacht op instructies

8.3. Bij storingen, geen calamiteit
Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur: neem contact op met het Facilitair Meldpunt;
043 - 6314111

8.4. Melding incidenten cliënten
Vul het formulier Melding Incidenten Cliënten in
Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina XLVI

Opmerking: in geval van onveilige situaties waarbij BHV- inzet gewenst is, kan het
externe beveiligingsbedrijf Intergarde worden ingeschakeld. Telefoon: (0) 3250 099
Tevens vermelden: ID nummer Motteburght: 639360.
Dit wordt beslist in overleg met de BHV—er van dienst
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9. Taken huismeester
9.1. Taken bij brand
Je wordt gealarmeerd middels een oproep via de gsm.
Neem de melding in ontvangst en blijf alert.
Voer opdrachten van de BHV- er van dienst uit.
Groot incident:
- Ga naar de hal, BHV trefpunt
- Voer opdrachten van de BHV -er van dienst uit.
- Blijf ter beschikking van de BHV – er van dienst
- Blijf ter beschikking van de brandweer, eventueel ter ondersteuning
- Voer opdrachten van de brandweer uit
Acties
Verhelpen van storingen
Afsluiten van elektra en gas
Bedienen van de lift
Algehele technische ondersteuning verlenen aan de brandweer
9.2. Taken bij stroomuitval dagsituatie
Alarmering door afdeling(en)
Alarmering door de BHV-er van dienst
Acties
Ga naar de opgegeven locatie
Stel onderzoek in
Klein incident
- Kleine storing
- Storing is direct te verhelpen
- Geen assistentie (extern) vereist
- Geef bevindingen door aan de BHV-er van dienst
Groot incident
- Storing is niet op korte termijn op te lossen
- Assistentie vereist (extern)
Acties
- Geef bevindingen door aan de BHV-er van dienst
- Neem contact op met FSM en vraag naar de dienstdoende medewerker
- Blijf stand-by op locatie
- Wacht op externe assistentie
- Assisteer waar nodig
9.3. Taken bij overige calamiteiten
- Je wordt gealarmeerd door de BHV – er van dienst
- Wacht verder instructies af
Raak niets aan (vingerafdrukken)
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10. Alarmering/waarschuwingslijst
Naam
P.Bisscheroux
Bij afwezigheid:
M.van Roosmalen
G.Arts
R.Bosschaart

Functie

Tel.
06 -150 883 69

locatiemanagers

BHV-er van dienst
- de Bron
- de Motteburght
Pagers BHV- ers

06 – 250 40191
06 – 535 157 42
06 – 306 074 88

DECT 851 1131
DECT 851 1121
De Bron: 9002
De Motteburght: 9003

In opdracht
locatiemanager:
4. Mw.E.Spijkerman
Bij afwezigheid:
5. Mw.A.Huppertz

Functie
Tel/ GSM
Clusterdirecteuren 06 – 250 401 82
043 – 325 99 28
06 – 558 666 29

Bij afwezigheid:
6. Dh.H.Verheesen

0475 – 486 265
06 – 150 883 82

Dhr D.Mol

Raad van Bestuur 06- 558 666 26

Dhr.M.Kentgens

PR &
Communicatie

Backoffice Huisvesting
Maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
via FSM
Op andere tijdstippen
volgt automatische
doorschakeling naar
callcenter
Mw.C. Janssen
Dhr.Bovens
Dhr.Swillens
Dhr.Kruijntjens

06 – 250 401 87
043 – 6314 111

Hoofd BHV
Elektrotechniek &
Installaties
Woon&
werkinrichting
Bouwkunde &
Sanitair
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11. Alarmering/waarschuwingslijst (extern)
INSTANTIE
Algemeen Alarmnummer
Algemeen Alarmnummer
Brandweer Maastricht

OMSCHRIJVING
Spoedeisend:
Niet spoedeisend:
Alarm:

112
0900 - 8844
112

Regionale brandweer (RAC)
Politie Maastricht

Algemeen:
Maastricht
Alarm (spoedeisend):

043 – 350 53 71
043 – 400 68 20
112

Algemeen (niet spoedeisend):

0900 - 8844
112

GGD Zuid – Limburg

Gemeente Eijsden
Arbeidsinspectie Regio zuid
Ziekenhuis azM
Nederlandse Rode Kruis
Nutsbedrijf Maastricht Gas,
Elektra, Water en Warmte
Essent Energie Limburg

Waterleiding maatschappij
Limburg
Water Zuiveringsschap
Limburg
Explosieve Opruimingsdienst
(E.O.D.)
Intergarde

Ambulance Alarm:

TELEFOONNUMMER

Ambulance (niet spoedeisend
ziekenvervoer):

043 – 400 67 00

Algemeen:
Postbus 2022
6160 HA Geleen
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden
Landelijk
Maastricht:

046 – 850 66 66

Maastricht:
Algemeen:

043 – 327 02 37
043 – 350 59 99

Storing (24 uur per dag):
Algemeen:

043 – 321 66 11
0800 - 0004

Storing (24 uur per dag):
Algemeen:

0800 - 0004
0800 - 0233040

Roermond:

0475 – 394 444

Culemborg:

0345 – 514 344

Maastricht

043 – 325 00 99

043 – 409 52 52
0800 - 27000
043 – 387 65 43

ID nummer de Bron: 365930
ID nummer Motteburght: 639360

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina L

Bijlage 1. Registratielijsten te hanteren bij ontruiming

Unit

Naam cliënt

Aanwezig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Naam medewerker

Aanwezig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Bijlage 2. Risicoklasse de Motteburght
Aanduiding soort Oud pand, niet modern
gebouw en
van bouw en inrichting,
situering
moeilijk te bereiken
[+1]

Aanwezige
(brand)risico’s

Aantal
medewerkers
Aantal niet
zelfredzame
personen
Opkomsttijd
professionele
hulpverleners

Alleenstaand
ongecompliceerd klein
pand in open
bebouwing
[+5]

Veel veiligheidsrisico’s
met prioriteit hoog in
RI&E
[+1]
2-49
[+3]
15-49
50-99
[+6]
[+5]

Nieuw of aan de tijd
aangepast groot pand,
goed te bereiken en
conform huidige
bouweisen
[+3]
Veel veiligheidsrisico’s
met prioriteit midden in
RI&E
[+3]
50-99
[+2]
100-199
200-299
[+4]
[+3]

< 5 minuten
[+3]

5 - 10 minuten
[+2]

> 10 minuten
[+1]

Totaal risicocijfer 3 – 10
(zeer hoog)
Klasse I

11-14
(hoog)
klasse II

15-18
(normaal)
klasse III

Weinig veiligheidsrisico’s
[+5]
100-249
[+1]
300-399
[+2]

400-499
[+1]

19 en meer
(laag)
klasse IV

Van elk kenmerk wordt het risicocijfer bepaald dat opgeteld het ‘Totaal risicocijfer’ geeft. Op
basis van dit cijfer wordt de risicoklasse bepaald. Met behulp van de risicoklasse kan het
benodigde aantal bedrijfshulpverleners bepaald worden.
- klasse I en II
- klasse III en IV

:
:

meer dan 1 BHV-er op 50 aanwezigen
1 BHV-er op 50 aanwezigen

Volgens de risico - bepaling scoort de Bron in klasse IV
overdag Klasse III: risicogetal 22 = laag
’s nachts Klasse III: risicogetal 20 = laag
Het hanteren van een risicogetal is de basis om de aanwezigheid van een minimale
hoeveelheid BHV-ers georganiseerd te krijgen Het verlaten van de norm is niet
verantwoord, gezien het risicoprofiel van het huis: het onderdak bieden aan hoofdzakelijk
niet zelf redzame personen.
De norm van tenminste 1 bedrijfshulpverlener per 50 aanwezigen (geldt 24 uur/7
dagen per week) wordt gehanteerd.
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Bijlage 3. Afsluiters
Gas, water en elektra: kast bij de entree begane grond
CV afsluiter: unit 2e verdieping rechts, direct vanuit de lift
meteen 1e deur links na betreden afdeling

Bijlage 4. Formulier ‘KERNVRAGEN/ GEGEVENS
WOORDVOERDER’
BIJ ONGEVAL MET LETSEL, VERZUIM EN EXTERNE HULP
Toedracht;
Plaats;
Tijd;
Feitelijke situatie;
Aantal slachtoffers en personeelsgegevens;
Omvang/ type gewonden en afvoer ziekenhuis;
Is familie al ingelicht?
Was hulp snel ter plaatse? Zo ja wie (BHV);
Zijn Arbeidsinspectie/ Politie/ Brandweer/ Overige diensten en interne
diensten geïnformeerd?
Verdere acties ondernomen?
Verzekeraar informeren.
BIJ BRAND:
Datum en feitelijke situatie;
Omvang van de brand;
Oorzaak van de brand;
Brandweer of andere instanties ter plaatse;
Gewonden/ slachtoffers en personeels gegevens;
Hoe is de brand bestreden?
Was hulp snel ter plaatse? Zo ja, wie (BHV);
Geschatte schade;
Effect op personeel, organisatie, omgeving;
Verzekeraar informeren.
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Bijlage 5. Formulier BOMMELDING
HOE TE HANDELEN BIJ EEN BOMMELDING?
Het komt helaas voor dat bedrijven en instellingen te maken krijgen met personen die
kenbaar maken dat ergens in het bedrijf een bom verborgen ligt. Het is mogelijk dat bij
doorkiesnummers iedere willekeurige telefoonaansluiting in het gebouw een bommelding
kan ontvangen. Dergelijke meldingen dienen dan ook door u zeer serieus te worden
genomen.
Exacte tijd van ontvangst: …………………………………. uur.
Wat moet u doen bij bommelding?
Probeer zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van degene die opbelt en probeer deze
zolang mogelijk aan de praat te houden.
Vraag op vriendelijke toon;
: …………………………………………………

Waar ligt de bom?

Wanneer springt de bom? (24 uurs) : …………………………………………………
Hoe ziet de bom eruit? (Verpakking) : …………………………………………………
Wie bent u? (Evt. actiegroep) : …………………………………………………
: …………………………………………………

Waarom doet u dit?

Van wie en hoe hebt u dit gehoord? : …………………………………………………

Identificeer de berichtgever:
Stem:
Taal:

O man

O vrouw

O Nederlands O Engels

O kind (jongen / meisje)

O Duits

O Frans

O Nederlands met dialect, namelijk…………………………….………
Spraak: O langzaam O snel
O serieus/ ernstig

O lachend

O hakkelend

O hees/ schor O ………………………………

Achtergrondgeluiden:

O lachen

O praten

O muziek
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O kinderen

O machines/ werkplaats

O muziek

O verkeer

O andere geluiden, namelijk……….……………

Letterlijke inhoud van het bericht:

…………………………………………………………………………………………………..
BLIJF KALM en WACHT VERDERE INSTRUCTIES AF
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Bijlage 6. De bedrijfshulpverleningsorganisatie:
De medewerkers die worden opgeleid tot BHV- ers zijn erop getraind om oren en ogen
open te houden en alert te zijn op mogelijke gevaren. Daarmee kunnen onveilige situaties
zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er zich dan toch een calamiteit voordoet is het van
belang dat de calamiteitenorganisatie op gang komt . De betrokken medewerkers
(locatiemanager en BHV – ers) zijn hierop voorbereid en weten hoe zij in voorkomende
gevallen moeten handelen.
Deze handelingen zijn er met name op gericht om de gevolgen van een calamiteit zo veel
mogelijk te beperken, d.w.z.
- met zo min mogelijk persoonlijk letsel, rekening houdende met een aantal niet zelf –
redzame cliënten (cliënten)
- met zo min mogelijk schade aan inventaris en gebouw
Doelstelling van de BedrijfsHulpverleningsOrganisatie:
- De directe nadelige gevolgen van ongevallen, brand en andere gebeurtenissen
zoveel mogelijk beperken door snel en effectief optreden ter plaatse
- Is voorpostfunctie in afwachting van de komst van professionele
hulpverleningsorganisaties
- Zoveel mogelijk bijstaan van de professionele hulpverleningsorganisaties
De BHV organisatie bestaat uit een aantal medewerkers dat een opleiding tot
bedrijfshulpverlener heeft gevolgd.
Zij worden in staat geacht om de volgende taken te kunnen uitoefenen:
6. Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
7. Beperken en bestrijden van brand, beperken en voorkomen van ongevallen
8. In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere
personen in het gebouw
9. Alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties
10. Ondersteunen van werknemers bij het veilig verlaten van de werkplek
Organisatie:
4. De BHV -ers ressorteren onder de locatiemanager. Deze zorgt ervoor dat de BHV ers hun uitvoerende taken naar behoren kunnen vervullen.
5. Er wordt gewerkt met een BHV -er van dienst. Deze heeft de leiding over de
aanwezige BHV -ers ten tijde van een calamiteit.
6. De BHV -er van dienst overlegt met de locatiemanager ten tijde van een calamiteit
over de te nemen stappen/genomen stappen. Dit BNP vormt hiervoor de leidraad.
Registratie:
4. De BHV -ers vullen zelf de registratielijst in; deze ligt in de klapper in de kast in de
hal
5. Deze lijsten worden maandelijks door de gastvrouw van de Bron opnieuw uitgeprint
en in de klapper gevoegd.
6. Het registreren is de verantwoordelijkheid van iedere individuele BHV- er
Communicatie:
De BHV-ers worden gewaarschuwd middels een oproep via de pager en via de DECT
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Bijlage 7. Wet- en regelgeving en praktische informatie inzake
bedrijfshulpverlening en
bedrijfsnoodplan
De Arbo-wet 1998 schept de kaders waarbinnen de werkgever het
arbeidsomstandighedenbeleid vorm moet geven. Hij moet doeltreffende maatregelen
nemen om de arbeid zodanig te organiseren zodat veiligheid en gezondheid van de
werknemer gewaarborgd is. Om een zo goed mogelijk beleid te kunnen voeren moet de
werkgever inzicht hebben in de gevaren die zich in de organisatie kunnen voordoen. Dat
gebeurt aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie. Hierin moeten:
- de gevaren worden geïnventariseerd
- de gevaren en risicobeperkende maatregelen worden benoemd
- aangegeven worden binnen welke termijn deze maatregelen genomen moeten zijn
- stelselmatig nagegaan of de gekozen structuur goed werkt of moet worden
aangepast.
Niet alleen in de Arbowet wordt bepaald dat een organisatie voorbereid moet zijn op het
verlenen van hulp in het geval van ongewenste situaties. Ook in het Bouwbesluit,
Brandweerwet, de wet Milieubeheer zijn bepalingen opgenomen om calamiteiten te
voorkomen, of, indien ze zich voordoen adequaat te kunnen optreden.
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Dit besluit bepaalt dat een vergunning conform het besluit brandveilig gebruik bouwwerken
verplicht is voor alle locaties van Vivre, omdat aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- er verblijven meer dan 50 personen in het gebouw
- er wordt nachtverblijf aangeboden aan meer dan 10 personen die verzorging nodig
hebben
- er wordt huisvesting geboden aan bejaarden
- er wordt dagverblijf geboden aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking
In dit besluit staan alle maatregelen die nodig zijn om het brandveilige gebruik van een
gebouw te waarborgen. Het betreft voor het grootste gedeelte bouwkundige en
alarmeringsvoorzieningen.
Daarnaast wordt bepaald dat er een ontruimingsplan aanwezig moet zijn.
Dit sluit aan op de BHV -regelgeving uit de Arbo - wet, die bepaalt dat aan BHV -ers
ontruiming- en communicatietaken toegewezen zijn.
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Bijlage 8. Checklist taken van de BHV –er van dienst bij
brandalarm
10. Lees de melding af van de pager en ga naar het afgesproken BHV – trefpunt
11. Wordt het brandalarm veroorzaakt door een rookmelder, neem eerst contact op met de
meldkamer:
bel via de buitenlijn 4006820 en geef aan dat de BHV- organisatie is opgestart (vermeld
OMS nummer: 193)
12. Denk aan de BHV - of calamiteitensleutel
13. Trek het BHV hesje aan
14. Pak alle portofoons uit de laders en schakel deze in; Controleer of de portofoons goed op
elkaar zijn afgestemd.
15. Stuur 2 BHV- ers naar de brandhaard, met 1 portofoon, hou 1 portofoon zelf bij de hand
16. Verdeel de taken over de andere BHV –ers. Plaats hen bij belangrijke plaatsen in het
gebouw:
zoals lift, trappenhuis,restaurant, entreegebied, etages;
Zijn er onvoldoende BHV-ers, maak gebruik van medewerkers
17. Is er daadwerkelijk sprake van brand/rookontwikkeling /gevaarlijke situatie, of er wordt een
handbrandmelder ingedrukt,
neem meteen via 112 contact op met de meldkamer en geef zoveel mogelijk informatie
door:
- Wat is er aan de hand
-

Waar bevindt zich de brandhaard



Zijn er slachtoffers en hoeveel



Ambulance nodig en hoeveel



Gestart met ontruimen van het bedreigde gebied: ja/nee

18. Geef instructies aan de BHV- ers, zoals:
-

Start met ontruimen

-

Begeleidt de hulpdiensten mee naar de brandhaard

10. Roep de huismeester op voor technische ondersteuning en/of op verzoek van de brandweer
11. Informeer de locatiemanager. Bij afwezigheid: diens vervanger: zie BHV kaartje.
De locatiemanager bepaalt in overleg met de BHV- er van dienst of er verdere stappen
ondernomen moeten worden
Is er , na onderzoek door de BHV –ers sprake van LOOS ALARM
Afgehandeld:
12. Bel zo snel mogelijk de meldkamer op het nummer (via de buitenlijn) 400 6820
13. Informeer de meldkamer over de situatie. De brandweer komt dan niet meer ter plaatse.
18. Reset de brandmeldcentrale, na TELEFONISCHE toestemming van de meldkamer(Denk
ook aan grijze kastje)
19. Vul het logboek in . Dit ligt in het kastje bij de receptiebalie
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- datum, tijdstip, oorzaak brandmelding en paraaf
20. Bel alle etages/ restaurant met de boodschap:
einde calamiteit
laat medewerkers controleren of nooddeuren weer dicht zijn
laat de compartimenteringdeuren weer open zetten
21. Informeer locatiemanager

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina LIX

iv. Procedure veiligheidsronde
A. Onderwerp en toepassingsgebied
In de procedure is de werkwijze van de huismeester vastgelegd voor het periodiek controleren met
behulp van een checklist van onveilige en ongewenste situaties in en rondom de locatie.

B. Doelstelling
Het borgen van het proces middels een planmatige taak in Planon voor een wekelijkse
controleronde zowel binnen als rondom de locatie. Zowel brandveilige als bouwkundige zaken
worden door de huismeester gecontroleerd. Op basis van de beschreven punten op de checklist
controleert de huismeester de veiligheid op de locatie.

C. Beschrijving
Werkwijze:


Elke maandag maakt de huismeester een ronde over de locatie. Aan de hand van de
checklist controleert hij op een aantal punten de veiligheid op de locatie. Onveilige situaties
lost de huismeester in overleg met de locatie(manager) zelf op. Zijn de onveilige of niet
gewenste situaties structureel, dan meldt de huismeester dit schriftelijk bij het FSM (
fsm@vivre.nl ). Deze informeert het Hoofd huismeesters & logistiek. Deze zal op zijn beurt
de verantwoordelijke medewerker binnen het Facilitair Bedrijf informeren, zodat er in overleg
met de locatie gepaste maatregelen genomen kunnen worden. De verantwoordelijkheid ligt
bij de producteigenaar.



De ingevulde checklist archiveert de huismeester voor de periode van 1 jaar in een daarvoor
bestemde klapper. Deze klapper bevindt zich onder beheer van de huismeester.

D. Bijbehorende documenten
-

Checklist veiligheid

E. Wie is verantwoordelijk voor controle
Hoofd huismeesters & logistiek

F. Hoe vindt evaluatie plaats
Naar aanleiding van:
- jaarlijkse evaluatiebijeenkomst over het werken met het document.
- uitkomsten van interne en externe audits,
- interne en/of externe ontwikkelingen,
past de documenteigenaar de inhoud van het document aan.
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Handleiding veiligheidsrondes Vivre
Wat zijn veiligheidsrondes?
Veiligheidsronde betekent letterlijk het lopen van een ronde op de locatie waarbij
specifiek gelet wordt op risico’s. Tijdens de rondes wordt, in het kader van integraal
risicomanagement, gelet op risico’s.
Doel van de veiligheidsrondes.
De veiligheidsronde is bedoeld om op een natuurlijke wijze de veiligheid op de locatie
aan de orde te stellen en te verbeteren. ‘Bewust veilig gedrag’ en gedragsverandering is een
belangrijk onderdeel en een respectievelijk doel van de veiligheidsrondes. De veiligheidsrond is
gebruiksvriendelijk, inpasbaar in het dagelijks werk en levert heldere en bespreekbare resultaten op.
Uit de resultaten kan blijken dat een of meerdere risicogebieden verder onderzocht dienen te
worden.
Wie voert een Veiligheidsronde uit en hoe vaak?
Een veiligheidsronde wordt uitgevoerd door de huismeester. De huismeester loopt één keer per
week een veiligheidsronde op de eigen locatie. Een veiligheidsronde duurt gemiddeld 30-60
minuten, afhankelijk van de locatie.
Het melden van incidenten bij het FSM.
Als er tijdens de veiligheidsronde een risico wordt aangetroffen, moet de huismeester dit melden bij
het Hoofd Huismeesters & Logistiek. Het gaat er immers om, inzicht te krijgen in onveilige situaties
en daarin verbeteringen aan te brengen. Indien er geen risico aanwezig is hoeft er ook niks gemeld
te worden.
Het invoeren van verbeteracties.
De kern van een veiligheidsronde is het duidelijk maken van de norm voor wat betreft veiligheid, het
verkrijgen van aandacht daarvoor en het realiseren van verbeteringen op basis daarvan. Informatie
uit een veiligheidsronde moet dus vertaald worden naar concrete verbetermaatregelen.
Doel van een veiligheidsronde draagt bij aan:
• Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn;
• Realiseren van een veiligheidscultuur;
• Inzicht in de veiligheid van de locatie;
• Het continue verbeteren van veiligheid;
• Het bieden van de mogelijkheid om met elkaar het gesprek over veiligheid aan te gaan;
• Het creëren van gespreksmogelijkheden over veiligheid tussen het
management en andere betrokkene;
 Verbeteren van de kennis van BHV-ers voor wat betreft het gebouw, de BMC ( met name
uitvoeren van reset en invullen logboek) en de technische voorzieningen
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VEILIGHEIDSRONDE
Locatie:
Naam huismeester:
Week:

No

Onderwerp

Ja/nee

Is er risico*
aanwezig

1

Functioneert de noodverlichting?
Is er zichtbare schade?
Vallen de nooddeuren goed dicht en zijn
deze met één handeling te openen?
Zijn er keggen en of wiggen aangebracht
bij de nooddeuren?
Zijn er valdrempels bij de deuren
aanwezig?
Zijn de gangen en vluchtwegen vrij van
obstakels?
Zijn de blusmiddelen/ EHBO -kist: goed
bereikbaar, gekeurd, verzegeld en/ of
aanwezig?
Is de aanrijdroute van de brandweer vrij
van obstakels?
Is de regel en
verwarmingapparatuur goed bereikbaar?
Zijn er buiten geen objecten bij het
gebouw neergelegd, waardoor de kans
op brand toeneemt?
Is het trappenhuis en de bijbehorende
ruimten vrij van obstakels?
Zijn de brandwerende deuren:
zelfsluitend, geen gaten of kieren en/ of
geen wijzigingen aangebracht?
Zijn er rookmelders afgeplakt?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Voldoen de versieringen aan de door
Vivre (en brandweer) gestelde normen?
BHV ronde:
De BHV -ers wijzen op de plaats van:
- de technische voorzieningen brandblussers,brandslanghaspels,
noodlampen, blusdekens, EHBO –koffers
- de brandmeldcentrale, reset, plaats en
invullen logboek

Ja/nee

Ja/nee

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14

Melding
FSM
dd

Paraaf

* Indien er bij risico vermelding met ja wordt geantwoord, moet dit bij het FSM gemeld worden.
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Verklarende tekst:
1. Bij de noodverlichting is controle op de verlichting en uitwendige schade voldoende.
Moet een lamp (TL -buis) vervangen worden, dan maakt de huismeester hiervan
een melding in Facility Net.
2. De nooddeuren dienen in geval van een sluiting volledig dicht te vallen. Hier mogen
geen spullen staan die het dichtvallen kan belemmeren. Tevens dienen de
nooddeuren met één handeling geopend te kunnen worden.
3. Een nooddeur mag niet geblokkeerd worden door een wig, keg of ander objecten ie
het dichtvallen tijdens een melding kan belemmeren.
4. De afwezigheid van valdrempels dient gemeld te worden bij het FSM.
5. De vrije doorgang voor gangen en vluchtwegen moet minimaal één rolstoel of één
bed breed zijn.
6. Bij de blusmiddelen en EHBO kisten is het belangrijk te controleren op de juiste
keuringsticker en verzegeling. Per locatie kan een overzicht gemaakt worden van
het aantalblusmiddelen en EHBO kisten zodoende de controle op aanwezigheid te
waarborgen. Indien dit overzicht nog niet op de locatie aanwezig is, wordt dit in
samenwerking met de verantwoordelijk medewerker veiligheid opgesteld.
7. De opstelroute van de brandweer is daar waar het synoptisch tableau zich bevindt.
Dat is meestal in de buurt van de hoofdingang. Let ook op verkeerd geparkeerde
brommers, fietsen, scootmobielen en rollators.
8. Bij regel en verwarmingapparatuur moet gelet worden op obstakels bij afsluiters en
brandbare spullen in de technische ruimten.
9. Brandbare spullen, zoals pallets, meubels en kratten mogen niet binnen een afstand
van 10 meter van de gevel opgeslagen zijn.
10. Een trappenhuis is het gedeelte van een gebouw waarin zich de trappen tussen de
verdiepingen zich bevinden. De trappen met de bijbehorende portalen en bordessen
dienen vrij van obstakels te zijn om bij brand tot een vlotte ontruiming van het
gebouw te komen.
11. Brand en rookwerende deuren zijn herkenbaar aan een keurmerk aangegeven aan
de scharnierzijde van de deur. De valdrempel wordt op de vloer gedrukt bij een
gesloten deur.
12. Rookmelders mogen niet afgeplakt en nooit zonder enige melding uitgeschakeld
zijn.
13. De versiering tijdens Kerstmis, Pasen, Carnaval, de Broonk of andere evenementen
valt op de meeste locaties onder verantwoordelijkheid van de activiteitenbegeleiding
en wordt alleen visueel door de huismeester gecontroleerd in de algemene ruimtes.
Bij twijfel over het juiste gebruik van de materialen wordt dit bij het FSM gemeld.
14. Tijdens de BHV ronde leren de (nieuwe) BHV-ers de locatie kennen. Het gaat dan
om aspecten die voor de BHV-ers van belang zijn, zoals het uitvoeren van een reset
van de BMC, plaats van de afsluiters, sleutelbuis, brandslanghaspels,
handbrandblussers, blusdekens, noodlampen en EHBO kisten. Het is de bedoeling
dat de BHV-ers samen met de huismeester de veiligheidsronde lopen. Het initiatief
om met de huismeesters mee te lopen, ligt bij de BHV –ers zelf.
Voor wat betreft het resetten van de BMC is er een extra punt van aandacht:
Bij een (geverifieerde) loze melding en ná contact met de brandweer mag na een TELEFONISCHE
toestemming van de brandweer gereset worden. De brandweer komt niet meer op locatie.
15. De huismeester kan hier alle onderwerpen die niet vermeld staan zelf benoemen.
Indien dit of deze onderwerpen structureel of locatie eigen zijn, dan kan dit in de
toekomst aan de checklist toegevoegd worden.
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v. Procedure brandmeldcentrale testen
A. Onderwerp en toepassingsgebied
In de procedure is de werkwijze van de huismeester vastgelegd voor het testen van de
Brandmeldcentrale, de portofoons, het interne calamiteitnummer, de BHV pagers en de
handnoodlampen op een Vivre locatie.

B. Doelstelling
Het borgen van het proces middels planmatige taken in Planon voor het wettelijk maandelijks testen
van de brandmeldcentrale, de portofoons, het interne calamiteitnummer, de BHV pagers en de
handnoodlampen op de locatie. De huismeester is een opgeleid persoon (OP) en moet de
brandmeldcentrale van zijn toegewezen locatie kunnen bedienen. In elk geval moet de zoemer (het
akoestisch signaal) kunnen worden afgesteld en een alarm worden hersteld. Verder dient de
huismeester een of meerdere melders tijdelijk te kunnen uitschakelen, bijvoorbeeld bij
werkzaamheden of als er een melder beschadigd is en storingen geeft.
Elke brandmeldcentrale heeft zijn eigen manier van bedienen.
Eenmaal per 4 maanden dient de brandmeldcentrale uitgebreid te worden getest. Dit betekent dat
dan
alle meldergroepen en sturingen getest dienen te worden. Onder sturingen vallen bijv. liften,
slagbomen, automatische deuren, compartimentdeuren, vrijloopdeurdrangers en slow-whoops.

C. Beschrijving
Werkwijze testen Brandmeldcentrale (1):


De huismeester informeert de receptie van de locatie per e-mail dat de brandmeldcentrale
getest wordt.



De huismeester informeert de brandweer dat de brandmeldcentrale getest wordt.



De huismeester test de brandmeldcentrale samen met een collega huismeester. De een
activeert, de ander reset de centrale. Hierbij wordt gelet op:
Maandelijkse test:
1. Visuele controle Brandmeldinstallatie en panelen, lampentest, controle correcte
doormelding brandalarm, controle correcte doormelding storingsalarm.
2. Bereikbaarheid handbrandmelders, vrije ruimte rondom automatische melders, visuele
controle werking brandmelders.
Eenmaal per 4 maanden testen:
1. Visuele controle Brandmeldinstallatie en panelen, lampentest, controle correcte
doormelding brandalarm, controle correcte doormelding storingsalarm.
2. Bereikbaarheid handbrandmelders, vrije ruimte rondom automatische melders, visuele
controle werking brandmelders.
3. Werking liften, slagbomen, automatische deuren, compartimentdeuren,
vrijloopdeurdrangers en slow-whoops.
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De huismeester activeert de brandmeldcentrale.



De huismeester noteert in het logboek de testresultaten.
Deze worden voor de duur van 2 jaar bewaard.



De huismeester noteert in het logboek veranderingen in ruimtegebruik, inrichting of
bouwconstructie.



De huismeester controleert de meldfunctie van alle meldgroepen.



De huismeester test de portofoons.
De werkwijze staat beschreven in de verklarende tekst (2).



De huismeester test het interne calamiteitennummer.
De werkwijze staat beschreven in de verklarende tekst (3).



De huismeester test de handnoodlampen.
De werkwijze staat beschreven in de verklarende tekst (4).



De huismeester test de BHV pagers.
De werkwijze staat beschreven in de verklarende tekst (5).

Na afloop informeert de huismeester opnieuw de locatie en de brandweer “einde test”.

Actie bij afwijkingen:



Is een glaasje van een handmelder defect, dan wordt dit door de huismeester vervangen.
De huismeester zal er op toezien dat werkzaamheden door derden niet zullen leiden tot
ongewenste en onechte meldingen.

D. Bijbehorende documenten
- Verklarende test ”Procedure Brandmeldcentrale testen”
- Checklist portofoons, handnoodlampen en BHV pagers

E. Wie is verantwoordelijk voor beheersing/ controle
Hoofd huismeesters & logistiek

F. Hoe vindt evaluatie plaats
Naar aanleiding van:
- jaarlijkse evaluatiebijeenkomst over het werken met het document.
- uitkomsten van interne en externe audits,
- interne en/of externe ontwikkelingen,
past de documenteigenaar de inhoud van het document aan.
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Verklarende tekst:
1. Brandmeldcentrale
Een brand kan op verschillende manieren worden waargenomen. Door het verbreken van
het glaasje van de handbrandmelder of door een optische- of thermische melder.
Een Brandmeldinstallatie bestaat in de basis uit automatische melders, handbrandmelders,
slow-whoop sirenes en nevenindicatoren om de brand zo snel mogelijk te lokaliseren. De
brandmelders bewaken continu de ruimte en reageren automatisch bij het waarnemen van
een brand. In het belang van de veiligheid is het dus noodzakelijk dat de brandmeldcentrale
goed functioneert.
2. Portofoons
Goede communicatie is belangrijk. Dit geldt met name tijdens een calamiteit. Door de
communicatie goed te laten verlopen wordt er bij Vivre gebruik gemaakt van portofoons.
Deze dienen tijdens een calamiteit wel te werken. Dit wordt gecheckt door de portofoons
periodiek te testen. Het is bij het testen belangrijk dat alle portofoons getest worden. Dit wil
zeggen dat als er iets door een portofoon gezegd wordt, dit op alle portofoons te horen is.
Het testen van een set van de portofoons dient met tenminste twee opgeleide personen (
OP -ers) eenmaal per maand te gebeuren. Het aantal portofoons kan per locatie verschillen.
Het juiste aantal portofoons wordt op de checklist vermeld.
Eis: de portofoons moeten functioneren.
Actie bij afwijkingen/defecten: Melden aan Helpdesk ICT ( met CC aan de
locatiemanager) met het verzoek om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen

3. Interne calamiteitennummer (Let op! het calamiteitennummer kan per locatie afwijken)
Het interne calamiteitennummer is er voor bewoners die een ongeval/ calamiteit zien
gebeuren en niet weten wat hij of zij moeten doen. De desbetreffende bewoner kan dan met
een toestel van de locatie het interne calamiteitennummer bellen. De bewoner krijgt
vervolgens de receptie of de BHV -er van dienst aan de lijn. Zij regelen het incident verder
af. Het interne calamiteitennummer wordt als volgt getest: er wordt met een willekeurig
toestel binnen de locatie het interne calamiteitennummer gebeld. Het is belangrijk dat iedere
week een ander toestel getest wordt en niet iedere week dezelfde Als het
calamiteitennummer goed werkt krijgt u vervolgens de receptie of de BHV -er van dienst aan
de lijn.
Eis: oproep moet beantwoord worden door receptionist/gastvrouw(heer) of BHV –er van
dienst.
Indien afwijking/ niet beantwoorden : Melden aan helpdesk ICT, (met CC naar
locatiemanager en Hoofd BHV) met het verzoek om het probleem zo spoedig mogelijk
op te lossen.
4. Handnoodlampen
De noodlampen kunnen getest worden door de stekker uit het stopcontact te halen. De
handnoodlampen dienen dan te gaan branden. Het testen dient eenmaal per maand te
gebeuren. Het aantal handnoodlampen kan per locatie verschillen. Het juiste aantal wordt op
de checklist vermeld.
Eis: de handnoodlampen dienen te functioneren.
Indien afwijkingen/ defecten: Melden aan FSM
5. BHV Pagers
De BHV pagers zijn aangesloten op de brandmeldcentrale. De pagers geven via een directe
verbinding een brandmelding door. Hierdoor kan er tijd gewonnen worden met het melden
van een brand en of storing. Het is dus noodzakelijk dat deze pagers werken. Het testen
dient eenmaal per maand te gebeuren. Het aantal BHV pagers kan per locatie verschillen.
Het juiste aantal wordt op de checklist vermeld.
Eis: de pagers dienen te functioneren.
Indien afwijkingen/defecten: Melden aan Helpdesk ICT (met CC naar de
locatiemanager en het FSM) met het verzoek om het probleem zo spoedig mogelijk op
te lossen.
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Checklist:

Aantal

Portofoons

Handnoodlampen
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BHV pagers

Datum

Paraaf
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vi.

Bevolking kerncijfers

In onderstaande afbeelding zijn de kerncijfers van de bevolking van de afgelopen 63 jaar
weergegeven.

Figuur 8 – Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen de bevolking kerncijfers
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vii.

Verandering in WMO en AWBZ wet- en regelgeving

Volgens www.rijksoverheid.nl is onderstaande wetswijziging op komst.
Veranderingen in de Wmo:
Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat om begeleiding en verzorging, zoals hulp
bij aan- en uitkleden of bij haren wassen.
Begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo:
Begeleiding en verzorging vallen nu nog onder de AWBZ. Maar gemeenten kunnen beter
inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Daarom wil het
kabinet dat de gemeente vanaf 2015 ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis
levert. Deze taken vallen dan onder de Wmo. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te
bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft.
Het concept van het wetsvoorstel dat dit regelt ligt voor advies bij de Raad van State.
Huishoudelijke hulp alleen als dat echt nodig is:
Verder wil het kabinet de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om vanaf
2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf
kunnen betalen. De gemeente beslist hierover.
Gemeente beslist over pgb:
Gemeenten zijn nu nog verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een
pgb. Het kabinet wil dat gemeenten dat in de toekomst zelf kunnen bepalen.
Veranderingen in de AWBZ
Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende
jaren hervormingen door. Bijvoorbeeld op het gebied van de AWBZ. Ook neemt de
overheid maatregelen zodat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen.
Langer zorg thuis
Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen. Op die manier blijft de zorg
betaalbaar en kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Daarom kregen
meer mensen in 2013 een indicatie voor zorg thuis. Dit heet ook wel extramurale zorg. Het
kabinet wil dat op termijn ook intensieve zorg zoveel mogelijk thuis gebeurt.
Vanaf 2015: AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering
Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De AWBZ betaalt dan alleen
nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat dan naar gemeenten of naar de
zorgverzekering. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit:
 Gemeenten: zorg aan huis
Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis. Zoals
hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen. De gemeente betaalt alleen nog de
huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft.
 Zorgverzekeraars: medische zorg
De zorgverzekering regelt medische zorg. Zoals verpleging en langdurige geestelijke
gezondheidszorg.
 Rijksoverheid: langdurige zorg
Er komt een nieuwe wet voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in
instellingen. De zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten in instellingen wordt ook
wel intramurale zorg genoemd. Dat staat in de Kamerbrief hervorming langdurige zorg:
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naar een waardevolle toekomst van 25 april 2013. De nieuwe wet gaat de huidige AWBZ
vervangen.
Nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg
Een nieuwe wet gaat de huidige AWBZ vervangen. Het kabinet werkt nog aan de
vormgeving daarvan. De werknaam van die wet is de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet
LIZ). De wet moet de kwaliteit van leven garanderen voor ouderen en gehandicapten die
veel zorg nodig hebben. Daarbij is aandacht voor het individuele welzijn nodig. De wet
maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten. De
geplande ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2015. Dat is tegelijk met het
wetsvoorstel Wmo 2015.
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viii. Gemiddelde opkomsttijd bij brand
In onderstaande figuren is de gemiddelde opkomsttijd bij een brand en de opkomsttijd per
provincie weergegeven.

Figuur 9 – Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen de gemiddelde opkomsttijd bij
brand

Figuur 10 – Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen branden naar opkomsttijd per
provincie
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ix.

Zorg continuïteitsplan de Bron

Het Zorgcontinuïteitplan van
Zorgcentrum De Bron
&
Verpleeghuis de Motteburght
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1. Algemeen
Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het bieden van passende zorg: veiligheid
als aspect van kwaliteit.
Een en ander vloeit ook voort uit de wettelijke verantwoordelijkheden die Zorginstellingen
op dat gebied hebben:
1. Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996):
Zorg van goed niveau, doeltreffend, doelmatig en patiënt (cliënt) gericht onder alle
omstandigheden
2. Wet Toelating Zorginstellingen (2005):
Verantwoorde zorg onder alle omstandigheden, dus ook tijdens rampen en crisis
Het is duidelijk dat verantwoorde zorg niet vrijblijvend is. Alle locaties van Vivre moeten
over een plan beschikken, waarin staat opgenomen op welke wijze de organisatie wordt
ingericht bij calamiteiten, waarbij zorgaanbod en zorgvraag niet met elkaar in balans zijn
(disbalans van de zorg), maar waarbij (nog) niet opgeschaald wordt naar tactisch niveau (
het Operationele Crisisteam van Vivre), dan wel strategisch niveau ( Crisisbeleidsteam van
Vivre)
Kenmerken van een ramp of calamiteit:
Er is sprake van ernstige verstoring van de openbare veiligheid;
Er is sprake van bedreiging van gezondheid of milieu;
Er is sprake van schade, zowel in materiële als in immateriële zin;
Er is een massaliteit van aanbod;
Er is sprake van een disbalans tussen aanbod en verwerking;
Vaak is de veiligheid van de hulpverleners in het geding;
Er moet (heel) snel worden gehandeld of beslist;
Als er niets gedaan wordt heeft dat ernstige gevolgen;
Elke beslissing kan vergaande gevolgen hebben;
Er zijn weinig tot geen keuzemogelijkheden;
Een ramp is nieuws voor de media;
De informatie over de ramp is vaak gebrekkig en diffuus.
In dat geval wordt er een locatie – calamiteitenteam samengesteld
Aandachtspunten:
- Samenstelling : de leden
- Taken en bevoegdheden
- Onderwerpen
- Bereikbaarheid
- Aansluiten op bestaande structuren/ procedures/protocollen, inclusief de BHV
organisatie
- Al dan niet verder opschalen naar de crisisorganisatie op Vivre niveau
zoals beschreven in het Strategisch Continuïteitsplan Vivre
Communicatie:
- Deze verloopt zoals beschreven in het Strategisch Continuïteitsplan:
Op strategisch niveau via het Crisisbeleidsteam (CBT)
Op tactisch niveau via het Operationeel Crisisteam (OCT)
Op operationeel niveau via het locatie - calamiteitenteam o.l.v. de locatiemanager
De communicatie is in handen van de communicatieadviseur die ingeschakeld wordt
door de voorzitter van het crisisteam. Afhankelijk van het niveau is dat:
- Lid van de Raad van Bestuur
- De crisiscoördinator
- De locatiemanager van de betreffende locatie
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Beheer:
Dit continuïteitsplan dient actueel gehouden te worden;
Minimale update: indien er belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, zoals
verbouwing en/of organisatorische wijzigingen.
Wie:
De locatiemanager
Medewerker Veiligheid/ Hoofd BHV Vivre
1. Gegevens van de Locatie
Naam:
Vivre Woonzorgcentrum De Bron en Motteburght
Gemeente Eijsden – Margraten
De Bron
Breusterhof 45
6245 EL
De Motteburght
Emmastraat 5
6245 HS
1.1. Telefoonnummers
Naam:
Locatie
De Bron en Motteburght
Locatiemanager
Pierre Bisscheroux
Bij afwezigheid:
M. van Roosmalen
R. Bosschaart
G. Arts
Manager Facilitair Bedrijf
M.Boon
Regionale meldkamer
Aansluitingnummer
brandmeldcentrale
OMS= 0193
Politie
niet spoedeisend
Alarmnummer
Intern calamiteitennummer
Helpdesk ICT, 24 uur
7 dagen per week
Facilitair service meldpunt
24 uur, 7 dagen per week
Storingsdienst
Facilitair service meldpunt
24 uur, 7 dagen per week
Apotheker
De huismeester
(tijdens kantooruren)
Medewerker Veiligheid en
Hoofd BHV (tijdens
kantooruren)
Intergarde

Bij calamiteiten
Bij storingen

Telefoonnummer:
043- 85 11 100
06 150 883 69
06 250 401 91
06 306 074 88
06 535 157 42
06 – 505 232 19
(0) 400 6820

(0) 0900 8844
112
Let op: zonder 0
250
(0) 6314 922

Bij storingen en
calamiteiten
H. Bovens
T. Kruijntjens
J. Swillens

(0) 6314 111

Straver

R. Amkreuz

06 - 361 28 29
06 - 814 816 49

Carla Janssen

06 150 349 13

ID nummer:
De Motteburght:
639360
IDe Bron:
365394

(0) 3250 099

(0) 6314 111

Opgelet: om naar buiten te bellen, eerst altijd 0 draaien.
Let op: met uitzondering van het alarmnummer 112; dat kan rechtstreeks gebeld worden.
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2. Het gebouw
De Bron / de Motteburght is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Het woonzorgcentrum

bestaat uit een aantal bouwdelen : bouwdeel A (zorgcentrum de Bron) en C
(aanleunwoningen Servatius en kantoren Vivre) en een losstaand bouwdeel B (de
Motteburght)
Beide bouwwerken bestaan uit 3 bouwlagen: begane grond, 1e en 2e verdieping
Bouwdeel A (Zorgcentrum de Bron) : begane grond, 1e en 2e verdieping. In dit gedeelte
worden de maximaal 42 (inclusief de 3 echtparenkamers) bewoners van het zorgcentrum
gehuisvest.
Bouwdeel C:
begane grond: kantoren Vivre,
1e en 2e verdieping; aanleunwoningen, eigendom van Woningstichting Servatius
Op de begane grond is het restaurant van Vivre gevestigd.
Bouwdeel B ( verpleeghuis de Motteburght): begane grond, 1e en 2e verdieping. De
begane grond en 1e verdieping zijn gesloten afdelingen, waar 28 PG ( 2 x 14) bewoners
verblijven. Op de 2e verdieping verblijven 13 bewoners met somatische aandoeningen.
Zorgcentrum De Bron:

Dag
Avond
Nacht

Aantal
Cliënten
41
41
41

Personeel en
bezoekers
45
18
2

Totaal
aanwezig
86
59
43

Verpleeghuis De Motteburght ( somatische en PG bewoners)
Bewoners Personeel
Totaal aanwezig
en
bezoekers
Dag
41
24
65
Avond
41
18
59
Nacht
41
1
42
3. Externe evacuatieadres(sen)
Contactpersoon

Telefoonnummer

ste

1 opvang
Naam van opvang
Adres
Postcode
ste
1 contactpersoon

Café Breusj
Sint Martinusplein 5
6245 GD Eijsden
Marion Timmermans
Leon Timmermans

043- 409 12 53
043 – 361 62 07( ’s nachts)

06 - 24 25 44 90
06 – 24 25 45 14

de

2 opvang
Naam van opvang
Adres
Postcode
locatiemanagers

Verpleeghuis La Valance
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht
Mw. R. Bosschaart
P.Bisscheroux
Mw. M. van Roosmalen
G. Arts
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4. Disbalans in zorgaanbod en zorgvraag
Maatregelen die ondernomen moeten worden om de zorgcontinuïteit te waarborgen.
4.1. Verplaatsen van cliënten
Verantwoordelijk : de locatiemanager
Wat moet vooraf geregeld worden:
Uitvoering door: de locatiemanager i.o.m. afdelingsmanagers
- Afspraken maken met vervoerders
- Mobiliteit van bewoners: actueel houden van aantallen
bewoners mobiel
bewoners rolstoelafhankelijk
bewoners bedlegerig
- Lijst opstellen + actueel houden van namen en telefoonnummers
contactpersonen
Tijdens calamiteit deze lijst hanteren
Wie erbij betrekken
24 uur/7 dagen per week
GHOR

Telefoon
112

Bijzonderheden

24 uur/7 dagen per week
Off icier van Dienst
Bevolkingszorg Maastricht

Via GHOR
112

Taxibedrijf Nelissen

P.Slenter
Tijdens kantooruren:
043 - 407 13 43
Buiten kantooruren:
043 - 407 39 48
06 – 20 54 98 47

Aangeven welke vervoersmiddelen en
hoeveel:
Bussen
Rolstoel taxi’s
Ambulances: via 112

H.Lemmering
Tijdens kantooruren:
043 - 407 13 43
Buiten kantooruren:
043 - 407 39 43
06 – 41 41 30 54
Mobiliteit bewoners:
Aantallen doorgeven
Aantal bewoners dat
opgehaald door familieleden
wordt.

Zie tel.lijst

Mobiel : 55
Rolstoelafhankelijk :20
Bedlegerig :
Digitale en actuele beschikbaarheid
telefoonnummers contactpersonen

4.2. Logistieke stagnatie, waarbij de locatie niet bereikbaar is
Verantwoordelijk: de locatiemanager
Tijdens calamiteit deze lijst hanteren
Wie erbij betrekken
24 uur/7 dagen per week
Off icier van Dienst
Bevolkingszorg Maastricht
Meldkamer regionale
brandweer

Telefoon
Via GHOR
112

Bijzonderheden
Aard en duur van de stagnatie
Overleg alternatieve route hulpdiensten

400 6820

Overleg alternieve aanrijdroute
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4.2.1. Maatregelen, noodzakelijk om vitale zorgfuncties te kunnen continueren
Verantwoordelijk: de locatiemanager
Uitvoering: de Zoco’s & EVV-ers
Wat moet vooraf geregeld worden:
- Afspraak maken met apotheker dat deze in geval van nood direct een actuele
medicatielijst kan leveren
- Maken van telefoonlijsten met namen en telefoonnummers van de locaties van
Vivre
- Bij locaties navragen en vastleggen hoeveel
inco’s,
verbandmiddelen
noodvoorraad medicatie
zuurstofcilinders
beschikbaar zijn in geval van nood
- Op voorraad hebben van isolatiedekens en polsbandjes.
Tijdens calamiteit deze lijst hanteren:
Onderwerp
Telefoon
Medicijnen
- noodvoorraad gebruiken tel.locaties:
zie lijst
- contact opnemen met
Apotheker
Inco – materialen
Tel :Zie lijst
Verpleeg/verband
Artikelen
Zuurstof
Diversen:
- Polsbandjes
- Isolatiedekens

Bijzonderheden
Andere locaties inschakelen
Actuele medicatielijst opvragen
Andere locaties inschakelen
Andere locaties inschakelen
Andere locaties inschakelen
Inzetten van:
40 stuks voor PG bewoners
100 isolatiedekens

4.2.2 Voeding
Verantwoordelijk; de locatiemanager
Uitvoering: medewerker restaurant
Wat moet vooraf geregeld worden:
- Een inventarisatie van de hoeveelheid beschikbare voedingsmiddelen en dranken,
om tijdens een calamiteit de 1e uren te kunnen overleven
Tijdens calamiteit deze lijst hanteren
Onderwerp
Bijzonderheden
Aanwezigheid dranken
Alle beschikbare voorraad blikjes, flessen, pakjes
voor 1e opvang
gebruiken
Aanwezigheid voeding
Aanwezige dagvoorraad
eten en drinken

Alle beschikbare, niet aan bederf onderhevige
voeding gebruiken
Alle aanwezige dagvoorraad
eten en drinken gebruiken/meenemen
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4.3. Uitval van ICT apparatuur en voorzieningen
Verantwoordelijk: Hoofd ICT
4.3.1. Procedure bij storingen
Vivre beschikt over een 24-uurs (7 dagen in de week) bereikbaarheid van de ICT-afdeling.
Hierbij kan een calamiteit te allen tijden gemeld worden.
Tevens heeft Vivre 24-uurs contracten met leveranciers met betrekking tot kritische
systemen. Hierdoor kan snel aan het herstel van uitval gewerkt worden. Oplosgaranties
liggen in de orde van de grootte van vier uur.
Bij uitval van de ICT- voorzieningen speelt de tijd een belangrijke rol.
Bij storingen die maximaal 1 tot 3 uur duren, wordt de locatiemanager opgeroepen
Deze roept het locatie – calamiteitenteam bij elkaar.
Bij een ICT –storingen die langer dan 3 uur duren, wordt er opgeschaald en treedt het
strategisch Continuïteitsplan van Vivre in werking.
4.3.2. Cliëntgegevens en zorgdossiers
Binnen de Bron werken we nog met papieren dossiers. In de Motteburght is een
elektronisch dossier, maar is er ook een zgn. crahs map met de belangrijkste gegevens van
de bewoners in geval van uitval ICT.
Deze gegevens staan opgeslagen ( met actuele back-up) in twee centrale datacentra van
Vivre, die voor een hoge continuïteit en beschikbaarheid van deze gegevens zorgen.
Verantwoordelijk 4.3.1 en 4.3.2. :de locatiemanager & hoofd ICT
Uitvoering: Zoco of EVV-er, dienstdoende medewerker ICT
Onderwerp
Bij storingen : bel helpdesk
ICT
Opvragen cliëntgegevens en
zorgdossiers
Locatie calamiteitenteam
wordt bij elkaar geroepen

Telefoonnummer
(0) 6314 922

Bijzonderheden

(0) 6314 922
BHV-er van dienst roept
locatiemanager op

4.4. Uitval van Nuts voorzieningen
Verantwoordelijk: de locatiemanager & manager Facilitair Bedrijf
Bij uitval van de Nuts voorzieningen speelt de tijd een belangrijke rol.
Bij storingen die maximaal 1 tot 3 uur duren, wordt de locatiemanager opgeroepen
Deze roept het locatie – calamiteitenteam bij elkaar.
Bij een storing die langer dan 3 uur duurt, wordt er opgeschaald en treedt het strategisch
Continuïteitsplan van Vivre in werking.
Tijdens een calamiteit: deze lijst hanteren
Uitvoering: de BHV –er van dienst i.o.m. de locatiemanager
Onderwerp
Bij storingen: bel FSM
24 uur per dag / 7 dagen p.w:
Stroomuitval < 1 uur tot 3 uur
Wateroverlast
Vraag naar de medewerker
storingsdienst
Locatie calamiteitenteam
wordt bij elkaar geroepen

Telefoonnummer
(0) 6314 111

Bijzonderheden
Buiten kantoortijden wordt
doorgeschakeld naar het call-center

BHV-er van dienst roept
locatiemanager op

4.5. Uitbraak infectieziekten
Zie uitbraakplan influenza, september 2009
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Bijlage 1. Namen en adressen locaties (verandert per 1 januari 2014)
Locatie
De Zeven Bronnen
Lovendaalhoeve 30
6225 AG Maastricht

Locatiemanager
De heer J. van Hoof

Via buitenlijn
631 43 00
06 - 250 401 90

Appelgaard
Van Schaluynhofstraat 4
6269 DD Margraten
De Lommer
Sprinkstraat 21 a
6269 AM Margraten

De heer M.Wijnants

63148 30
06 - 150 883 84

Klevarie PG
Polvertorenstraat 6
6211 LX Maastricht

Mevrouw M. van Glabbeeck

631 45 00
06 – 218 456 85

Klein Gulpen
Oude Rijksweg 47
6271 AA Gulpen

851 15 00

La Valence
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht

Mevrouw R.Bosschaart

631 61 00
06 – 306 074 88

Klevarie Somatiek
Polvertorenstraat 6
6211 LX Maastricht
Lenculenhof
Abtstraat 13
6211 LS Maastricht
De Mins
Ponjaardruwe 91
6218 SM Maastricht

De heer H. Heykens

631 45 00
06 - 558 666 27

Croonenhoff
Veldstraat 18a
6227 SZ Maastricht
Hagerpoort
Vlierhoven 42 a / 66 c
6225 HK Maastricht

Mevrouw M. v.Roosmalen

Molenhof
St.Pieterstraat 23
6211 JM Maastricht

De heer J.Bos

631 47 30
06 – 814 816 91

Koepelhof
Koepelstraat 84
6224 LW Maastricht

De heer P. Bisscheroux

631 48 00
06 - 150 883 69

Grubbeveld
Vijverdalseweg 10
6226 NB Maastricht

De heer G.Arts

407 75 00
06 – 535 147 42

Beukeloord
Gasthuisplantsoen 1
6231 JZ Meerssen

De heer J.Bos

364 22 26
06 – 814 816 91

631 47 60

851 12 00

631 347 00
06 - 250 401 91
851 11 60
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Wilgenhof
Wilgenlaan 1
6241 BH Bunde

De heer J.Bos

851 14 00
06 – 814 816 91

Polvertoren
Polvertorenstraat 4
6211 LX Maastricht

De heer M.Boon

06 - 505 232 19
Tijdens kantooruren:
631 41 00

Bijlage 2. Namen en adressen contactpersonen bewoners/cliënten
Verder invullen
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x.

Rolverdeling brand- en ontruimingsoefening

Veiligheid & BHV zaken
Betreft

:

Opdrachten/taken BHV-ers tijdens de aangekondigde oefening 13 november 2013

Aan
Van
Datum
CC

:
:
:

Carla Janssen

x

:

Spoed
Ter informatie

ter bespreking
svp reactie voor

Ter accordering
Ter afhandeling

Naam BHV -er
1.
2.

Opdracht
BHV-er van dienst
Observant BHV-er van dienst

Handelen conform procedure BNP
Zie lijst 1: observatie ‘BHV-er van dienst’/ tijd opnemen

3.
4.
5.
6.

BHV-er brandhaard
BHV-er brandhaard
Observant BHV-ers brandhaard
Observant BHV-ers brandhaard

Handelen conform procedure BNP
Handelen conform procedure BNP
Zie lijst 2:observatie ‘BHV-ers brandhaard’/ tijd opnemen
Zie lijst 2 :observatie ‘BHV-ers brandhaard’/ tijd opnemen

7.
8.

Overige BHV-ers
Waarnemer BHV-ers

Handelen in opdracht van de BHV-er van dienst
Zie lijst 3:observatie ‘overige BHV-ers’/ tijd opnemen

9.
10.

Observant huismeester
Observant overige aanwezigen in het
compartiment

11.

Observant overige aanwezigen in het
gebouw
Bewoner

Zie observatielijst Huismeester (4b)
Zie lijst 5a:observatie overige aanwezigen in het
compartiment en lijst 5b: inrichting van het compartiment;
Dat betekent: blijf in het compartiment
Zie lijst 5c: observatie overige aanwezigen in het gebouw:
Dat betekent: rondlopen tijdens de oefening
Aparte instructie Carla: bewoner raakt in paniek

12.

Figuur 11 – overzicht rolverdeling brand- en ontruimingsoefening

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina LXXXI

xi.

Interview meneer Makkinga

Meneer Makkinga is WMO adviseur bij raad van gemeente Renkum, Rijnstate en Arnhems
Platform Chronisch zieken en gehandicapten (APCG). Daarnaast is meneer Makkinga
grondlegger van het project “Geen Nood bij Brand”. Dit is de reden waarom dit interview
gehouden is.
Het project “Geen Nood bij Brand” is ontstaan door een specifiek probleem bij “het dorp” in
Arnhem. “Het dorp” is een wijk in Arnhem waar mensen met een ernstige lichamelijke of
geestelijke handicap wonen.
In 2007 bestond “het dorp” 50 jaar. Door de regels omtrent brandveiligheid die er door de jaren
heen zijn bijgekomen, voldoet het pand in 2007/2008 niet meer aan de eisen volgens de wet- en
regelgeving. Dit moest veranderd worden. Om het pand weer geheel aan de wet- en
regelgeving te laten voldoen moest er voor miljoenen euro’s verbouwd worden. Dit was voor
“het dorp” financieel niet haalbaar. Er bleven toen twee mogelijkheden over. Een daarvan was
“het dorp” sluiten en de andere is om een maatwerkoplossing te bedenken. Er is gekozen voor
het laatste, dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van het project “Geen Nood bij
Brand”.
Om maatwerk te kunnen leveren moet er overleg komen tussen de brandweer en de zorg. Tot
aan dit probleem voerde de brandweer zijn controles uit door middel van een checklist en gaf
aan of iets goed of fout was. Dit wordt gedaan op een handhavende manier. De brandweer is
tot de conclusie gekomen dat dit niet de manier van communiceren is die binnen de zorg
gehanteerd wordt. Dit is zeker niet het geval als het doel is de gebruikers van het pand meer
bewust te maken van brandveiligheid en de gevaren die verkeerd gedrag met zich meedragen
te verminderen. De brandweer en de zorg hebben allebei hetzelfde belang, namelijk de
brandveiligheid van de cliënt, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers te optimaliseren. De
manier waarop deze brandveiligheid nagestreefd wordt is echter verschillend. De brandweer let
vooral op de technische aspecten van een gebouw. Alles moet volgens de wet- en regelgeving
op orde zijn. De zorg kijkt daarentegen heel erg naar de cliënten. “Hoe kan ik ervoor zorgen dat
deze cliënten zo goed mogelijk, op een veilige manier verzorgd worden én dat de cliënten er zo
weinig mogelijk overlast van hebben?”
Dit zijn twee verschillende manieren om naar de brandveiligheid in een pand te kijken. Bij het
project “Geen Nood bij Brand” is ervoor gekozen om beide benaderingen bij elkaar te brengen.
De eerste aanzet voor deze nieuwe manier van werken is hierbij gegeven door meneer
Makkinga. Hij is namelijk met een groep medewerkers door het gebouw gaan lopen en samen
gaan kijken welke dingen er goed en welke dingen er minder goed zijn. Hiervan zijn foto’s
gemaakt. Achteraf wordt er aan de hand van de foto’s van de huidige situatie en foto’s van hoe
het eigenlijk hoort te zijn een presentatie gegeven aan alle medewerkers. Hierbij is voor de
medewerkers visueel duidelijk gemaakt wat de huidige situatie is en welke situatie er eigenlijk
dient te zijn.
Met deze methode is meneer Makkinga naar de brandweer gestapt. De brandweer was hier erg
enthousiast over maar wilde “echte brandweer elementen” eraan toevoegen. Hierbij worden
vooral de checklisten bedoeld. Een houvast en een zekerheid voor de brandweer.
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Het project “Geen Nood bij Brand” is hiermee begonnen door middel van een
veiligheidsexpeditielijst. Deze lijst is de checklist van de brandweer met een toevoeging van de
zorg.
Naast deze aspecten is het volgens meneer Makkinga erg belangrijk dat de brandweer en ook
de medewerkers inzien hoe het voor een cliënt is om doof of blind te zijn of hoe het is om in een
rolstoel te zitten. Om dit duidelijk te maken is ervoor gekozen om de brandweer en de
medewerkers dit zelf te laten ervaren. Hierdoor kwam er van de brandweer veel meer begrip
voor de cliënten en de medewerkers in de zorg en wordt er een hiaat tussen beide partijen
weggehaald.
Tevens is meneer Makkinga erachter gekomen dat een rondgang voor meer bewustzijn zorgt bij
de medewerkers. Dit komt omdat de medewerkers zelf ervaren hoe het is om afhankelijk en niet
zelfredzaam te zijn. Mensen worden met de situatie geconfronteerd. Daarnaast wordt het door
middel van foto’s visueel gemaakt. Dit werkt vele malen beter dan de controles die de
brandweer een keer per jaar loopt. Tijdens een jaarlijkse controle van de brandweer lopen er
geen medewerkers mee en wordt er niet gewerkt aan de bewustwording van de medewerkers.
De rondgang met de medewerkers mist echter nog wel continuïteit. Wat er in deze situatie voor
zorgde dat de belangstelling na een paar weken weer wegebde.
Het is daarom volgens meneer Makkinga van belang dat dit project ingepast word in het
veiligheidsmanagement systeem. “Het moet op den duur een cyclisch proces worden. De
brandweer is er om ervoor te zorgen dat de zorginstelling op de goede weg is. De zorg moet het
uiteindelijk zelf doen.”
Om van het project een cyclisch proces te maken is er gekeken naar ondersteunende middelen
die daarvoor kunnen zorgen. Volgens meneer Makkinga is e-learning hierbij een belangrijk
middel. Er is voor e-learning gekozen omdat uit ervaring is gebleken dat e-learning goedkoper
en sneller is. Daarnaast blijft er meer kennis hangen dan bij het uitvoeren van oefeningen. Er
moet wel op toegezien worden dat medewerkers dit ook daadwerkelijk doen. Dit betekent dat
het van bovenaf gedragen dient te worden.
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xii.

Convenant “Geen Nood bij Brand” de Bron

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina LXXXIV

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina LXXXV

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Pagina LXXXVI

xiii. Expeditie verslag de Bron
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xiv. Uitwerking interview meneer Boon
Meneer Boon is facilitair manager van geheel Vivre. Dit interview is gehouden om vanuit het
strategisch oogpunt van Vivre de brandveiligheid te belichten.
1. Uit wie bestaat het managementteam (MT) van Vivre?
Het MT van Vivre bestaat uit 7 personen, te weten:
Dik Mol  raad van bestuur
Ellen Spijkerman  clusterdirecteur
Anke Huppertz  clusterdirecteur
Leon Lemeer  manager Human Resources (HR)
Renee Freens  manager (EAD)
Jos Schols  manager behandeling en begeleiding
Math Boon  manager Facilitair Bedrijf
2. Wordt er wel eens over veiligheid en gedrag omtrent veiligheid gesproken in het
managementteam van Vivre?
Ja, veiligheid is een vast onderwerp op de agenda van het managementteam. Naast dat het
een vast onderwerp is, heeft het gehele managementteam ook een locatie overstijgende
zorgcontinuïteit training gevolgd. In deze training leert men omgaan met een crisis situatie
waarbij de crisis locatieoverstijgend is. De bedoeling is dat de training verder wordt uitgezet
binnen Vivre, door de fusie is dit helaas verschoven naar 2014/12015.
3. Wordt hiervan iets gecommuniceerd naar tactisch en/of operationeel niveau?
Vanuit het managementteam worden de onderwerpen gecommuniceerd via het tactisch niveau
naar het operationeel niveau. Via de clusterdirecteuren wordt het gecommuniceerd naar de
locatiemanagers. Via de locatiemanagers wordt dit verder verspreid over de locatie naar het
operationeel niveau.
Via de managers en hoofden van de andere disciplines wordt het verder verspreid over hun
afdeling. Zo wordt alles gecommuniceerd over de gehele organisatie.
4. Wordt hierbij alles via Carla Janssen gecommuniceerd?
Wat het onderwerp veiligheid betreft wordt heel veel gecommuniceerd met en via mevrouw
Janssen. Alle projecten of ideeën die zij heeft, dient zij in bij het managementteam die dit
vervolgens bespreken en goed- of afkeuren. Dit is zo ook gegaan met het project “Geen Nood
bij Brand”. Mevrouw Janssen heeft hiervoor een voorstel ingediend, dit is besproken in het team
en vervolgens goed gekeurd. Daarnaast is er door mevrouw Janssen ook nog overleg gevoerd
met de locatiemanager, maar de toestemming van het project moest allereerst komen van het
managementteam.
Andersom als het managementteam iets constateert omtrent veiligheid waarvan zij vinden dat
dit aangepakt moet worden, zal meneer Boon dit communiceren naar mevrouw Janssen die
daar acties naar zal moeten ondernemen.
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5. Vindt u dat het project Geen Nood bij Brand van hogere hand gedragen moet worden
voor meer draagvlak binnen de organisatie?
Ja, om uiteindelijk meer draagvlak te creëren denk ik dat het beter is als deze van hogere hand
gedragen wordt. Gezien het feit dat het managementteam dit project van belang vindt, en men
brandveiligheid op de locaties belangrijk vindt heeft men dit goedgekeurd. Op deze manier laat
het managementteam zien dat zij er betrokken bij zijn en dit project steunen.
6. Eerste indruk: mensen interesseren zich niet zo voor gedrag en veiligheid, hoe denkt u
dat dit veranderd kan worden?
Dit kan veranderd worden door projecten als “Geen Nood bij Brand”. Daarbij is het van belang
dat deze projecten worden gedragen van bovenaf.
7. U bent heel erg bezig met de strategische processen binnen de organisatie, wordt hier
veiligheid altijd in meegenomen?
Zoals hierboven al staat aangegeven vindt het managementteam veiligheid heel erg belangrijk.
Veiligheid wordt dus altijd meegenomen in de strategisch processen die er besproken worden in
het managementteam.
8. Wat vindt u ervan om het onderwerp veiligheid, iedere keer terug te laten komen tijdens
een werkoverleg?
Meneer Boon vindt dit een goed idee. Zo komt er structureel aandacht voor het onderwerp en
zijn de medewerkers er meer mee bezig en zullen zij uiteindelijk meer affiniteit voor het
onderwerp krijgen.
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xv.

Uitwerking interview meneer Bisscheroux

Meneer Bisscheroux is de locatiemanager van de Bron. Dit interview is gehouden om te kijken
hoe er vanuit het managementteam van de locatie wordt gekeken naar brandveiligheid.
Hiermee wordt de tactische kant van brandveiligheid belicht.
1. Waarom vindt u het project “Geen Nood bij Brand” belangrijk? Denkt u dat het project
“Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers kan beïnvloeden en waarom
denkt u dit?
Pierre Bisscheroux vindt het project “Geen Nood bij Brand” belangrijk omdat het in zijn ogen iets
bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid op de locatie de Bron. Als locatiemanager is hij
verantwoordelijk voor al de cliënten en medewerkers. Hij wil er dan ook alles aan doen om de
werk- en leefomgeving zo veilig mogelijk te maken.
In zijn ogen kan het project “Geen Nood bij Brand” het gedrag van de medewerkers
beïnvloeden mits het projectmatig gebruikt wordt. Wordt het project eenmalig uitgevoerd dan
zullen er nu waarschijnlijk resultaten zijn, maar deze zullen naarmate er meer tijd verstrijkt ook
wegebben.
2. Waarom denkt u dat de medewerkers zich op een bepaalde manier gedragen, waarom
staan er bijvoorbeeld vaak karren in de gang, stoelen voor de nooduitgang? 
persoonlijke factoren, praktisch nut (gebruikersgemak), gebrek aan ruimte?
Op de locatie de Bron is vooral gebrek aan opbergruimte. Om dan toch de spullen dichtbij te
hebben worden de karren op plaatsen gezet waar ze wel passen maar zeker niet thuis horen in
verband met de beperkte doorgang. Dit heeft dus alles te maken met gebruikersgemak. Voor de
stoelen voor de nooduitgangen heeft Pierre Bisscheroux niet direct een verklaring, maar
mogelijk heeft dit dezelfde reden.
3. Is het project “Geen Nood bij Brand” ook besproken in u clusteroverleg en al uitgerold
over andere locaties?
Nee nog niet. Als de uitkomsten van de veiligheidsexpeditie binnen zijn, worden deze naar de
afdelingsmanagers gestuurd. De afdelingsmanagers bespreken dit in hun werkoverleggen met
de medewerkers. Deze uitkomsten worden ook gestuurd naar de locatiemanager, die dit op zijn
beurt bespreekt in het clusteroverleg met de clusterdirecteur en de andere locatiemanagers.
4. Wordt er aandacht besteed aan veiligheid binnen u overleggen met de
afdelingsmanagers? Koppelen zij dit ook terug naar hun afdeling?
Binnen de locatie de Bron wordt aandacht besteedt aan veiligheid door middel van:
 De veiligheidsronde van de huismeester.
 De rondes die de huismeester maakt met de BHV-ers en niet BHV-ers.
 Een keer per jaar een oefening.
 Veiligheid is een structureel onderwerp tijdens het arbo overleg. Het arbo overleg vindt
een keer in de vier maanden plaats.
 Indien nodig, als er een incident of oefening is geweest, dan wordt dit ook besproken in
het werkoverleg.
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5. Hoe denkt u dat het project GNBB gaat aanslaan bij de medewerkers, hoe kan het
wel/niet aanslaan waar hangt dit vanaf?
Pierre Bisscheroux denkt dat het project “Geen Nood bij Brand” bij een deel van de
medewerkers aan zal slaan. Dit heeft volgens hem te maken met de kennis en de
verantwoordelijkheid van de medewerkers. Een deel van de medewerkers spreekt volgens
Pierre Bisscheroux ook andere medewerkers aan op onveilig gedrag. Dit gebeurt volgens hem
met grote regelmaat. Er zijn helaas nog medewerkers die niet in zien of niet willen inzien wat
onveilig gedrag is.
6. Vindt u dat er op organisatorisch, bouwkundig of installatietechnisch gebied iets niet
goed geregeld is in de Bron?
Op organisatorisch niveau is het goed geregeld. De Bron heeft meer BHV-ers dan nodig is en
deze worden jaarlijks bijgeschoold. Verder is er een goede brandmeldinstallatie aanwezig en
wordt de melding doorgegeven op zowel de DECT telefoons als op de pagers. De pagers zijn er
in geval dat de DECT telefoons uitvallen. Op de DECT telefoons is precies te zien waar de
brand is.
Op installatietechnisch niveau is het ook goed geregeld. Zoals hierboven al beschreven staat
werkt de brandmeldinstallatie goed. Daarnaast bevinden zich in iedere ruimte rookmelders en
zijn er brandslangen en brandslanghaspels aanwezig.
Op bouwkundig niveau is Pierre Bisscheroux minder tevreden. Er is weinig plaats om spullen op
te bergen. Daar wordt op dit moment in samenwerking met het facilitair bedrijf aan gewerkt. Er
wordt geprobeerd een opslagruimte buiten te creëren om zo de opslagruimte te vergroten.
Daarnaast vermeldde Pierre Bisscheroux dat het erg belangrijk is dat het begrip veiligheid en
het project “Geen Nood bij Brand” gedragen wordt door het management. Buttum up
communicatie werkt vaak beter dan top down communicatie. Als laatste punt wat wel degelijk
van belang is, geeft meneer Bisscheroux aan dat er een cultuur gecreëerd moet worden waarbij
iedereen elkaar kan aanspreken.
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xvi. Foto’s observaties gedrag
Onderstaande foto’s zijn allemaal voorbeelden van gedrag dat geconstateerd is door middel van
observaties en door middel van de veiligheidsexpedities. Dit gedrag zorgt ervoor dat het
gebouw onveiliger wordt en belemmerd het vluchten indien noodzakelijk.
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xvii. Enquête
Enquête Brandveiligheid in zorginstellingen
Voor het project ”Geen Nood bij Brand”, onderzoek ik het gedrag omtrent brandveiligheid op de
locatie de Bron. Voor dit onderzoek heb ik naast de theorie ook uw mening nodig om het
onderzoek zo compleet mogelijk te maken.
In deze enquête wordt gevraagd naar uw mening en gedrag rondom het thema brandveiligheid
op uw werk. Het invullen van deze enquête is anoniem en zal maximaal 10 minuten duren.
Let op: de pagina’s zijn aan de voor- en achterkant bedrukt!!

Vraag 1.
Bent u een BHV-er op uw zorglocatie?
ja
nee
Vraag 2.
Waar bent u werkzaam?
de Bron
Motteburght
Vraag 3.
Waar bent u binnen de zorglocatie werkzaam?
de zorg
overig, namelijk: ……………
Vraag 4.
Heeft u een leidinggevende functie op uw zorglocatie?
ja
nee
Vraag 5.
Hoelang bent u momenteel werkzaam op deze zorglocatie?
Aantal jaar: ……
Vraag 6.
Wat is uw leeftijd?
jonger dan 25 jaar

25-35 jaar
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ouder dan 55 jaar

Pagina CXII

Vraag 7.
Onderstaande vragen hebben betrekking op het begrip brandveiligheid.
Nooit

Een
enkele
keer

Af en
toe

Regelmatig

Vaak

a) Leest u wel eens over
brandveiligheid?
b) Let u op situaties die
brandveiligheid kunnen
beïnvloeden?
c) Praat u wel eens over
brandveiligheid met
collega’s?
d) Praat u wel eens over
brandveiligheid met
bewoners/familie van
bewoners?
e) Praat u wel eens over
brandveiligheid met
vrijwilligers?
f) Wijst u collega’s of uw
leidinggevende op een
situatie die de brandveiligheid
in gevaar kan brengen?
Vraag 8.
Weet u in de zorglocatie waar u werkt...
Ja

Nee

Nvt

a) Waar de plaats is van de brandkraan
b) Waar brand- en rookscheidingen zijn in het gebouw
c) Wat de vluchtroutes zijn in het gebouw
d) Waar alle nooduitgangen zich bevinden
e) Waar blusmiddelen hangen/ liggen in het gebouw
(denk aan blusdeken, brandslang)
f) Wat uw taak in het ontruimingsplan is
g) Waar evacuatiemiddelen (bijv. evacuatiematras)
liggen
h) Wie de BHV-ers zijn op de locatie waar u werkt
i) Wat de verzamelplaats buiten is bij brand/
calamiteiten in het gebouw
j) Hoe u brand op uw werk kunt melden
k) Waar het brandalarm zit
l) Waar u op moet letten bij het gebruik van apparatuur
(denk aan: tv, wasmachine, droger)
m) Waar u op moet letten bij het gebruik van
feestversiering (denk aan kerstversiering)
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Vraag 9.
Onderstaande vragen hebben betrekking op de ervaring die u heeft met brandveiligheid.
Ja

Nee

a) Heeft u wel eens een brand meegemaakt op uw werk in een
zorginstelling?
b) Heeft u wel eens een brand-/ontruimingsoefening
meegemaakt op uw werk in een zorginstelling?
Nooit

Een
enkele
keer

Af en
toe

Regelmatig

Vaak

c) Heeft u dagelijks met
brandveiligheid te maken?

Vraag 10.
Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent:
Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Af en
toe
mee
eens

Mee
eens

Helemaal
mee
eens

a) Brand ontstaat door zaken
waar ik iets aan kan
veranderen
b) Ik ben
medeverantwoordelijk voor de
brandveiligheid in de
zorglocatie waar ik werk
c) De brandweer is
hoofdverantwoordelijk voor de
brandveiligheid in de
zorglocatie waar ik werk
d) Mijn locatiemanager is
hoofdverantwoordelijk voor de
brandveiligheid in de
zorglocatie waar ik werk
e) De manier waarop ik mij
gedraag heeft invloed op de
brandveiligheid in de
zorginstelling waar ik werk
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Vraag 11.
Geef aan welke stelling u belangrijker vindt of voor welke stelling u zou kiezen. Maak hierbij één
duidelijke keuze voor een stelling.
Stelling 1

Stelling 2

a)
1. De brandveiligheid in de
zorglocatie vind ik belangrijk.
2. Het snel bij de hand hebben
van mijn dagelijkse
benodigdheden tijdens mijn
werk vind ik belangrijk.
b)
1. Het aan de wensen van de
bewoners voldoen ook al is dit
niet geheel brandveilig vind ik
belangrijk.
2. De brandveiligheid in de
zorglocatie vind ik belangrijk.

Vraag 12.
Geef hieronder aan hoe belangrijk u de beide stelling vindt.
Helemaal
niet
belangrijk

Niet
belangrijk

Af en toe
belangrijk

Belangrijk

Heel
belangrijk

a) Hoe belangrijk vindt u de
mening van uw
leidinggevende als het gaat
om brandveiligheid
b) Hoe belangrijk vindt u de
mening van uw collega als
het gaat om brandveiligheid
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Geef hieronder aan hoe vaak u rekening houdt met, of in welke mate u let op, de onderstaande
vragen.
Nooit

Een
enkele
keer

Af en toe

Regelmatig

Vaak

Nooit

Een
enkele
keer

Af en toe

Regelmatig

Vaak

c) Houdt u rekening met de
mening van uw
leidinggevende als het gaat
om brandveiligheid?
d) Houdt u rekening met de
mening van uw collega als
het gaat om brandveiligheid?
e) In welke mate let u op wat
uw leidinggevende doet
omtrent brandveiligheid?
f) In welke mate let u op wat
uw collega’s doen omtrent
brandveiligheid?
Vraag 13.

a) Krijgt u van uw
leidinggevende buiten uw
dagelijkse werkzaamheden
de mogelijkheid om aandacht
te besteden aan
brandveiligheid op de
afdeling?
b) Besteedt u buiten uw
dagelijkse werkzaamheden
wel eens tijd aan
brandveiligheid, door
bijvoorbeeld de
nooduitgangen vrij te maken
van obstakels?

Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête.
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xviii. Betrouwbaarheid en validiteit
Volgens Verhoeven (2007) kunnen de volgende begrippen als volgt gedefinieerd worden:
 “Populatie is de totaal aantal eenheden waar het onderzoek betrekking op heeft.”
 “Steekproef is de deelpopulatie bij een onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van een
steekproef als de populatie te groot of onbereikbaar is. De steekproef is een
geselecteerde groep op basis van toeval. De steekproef moet echter wel representatief
zijn voor de populatie en willekeurig gekozen zijn, alleen dan kunnen de resultaten van
het onderzoek generaliseerbaar zijn naar de populatie.”
 “Betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten. Als het
onderzoek onder andere omstandigheden gehouden worden in een andere periode dan
dienen de resultaten hetzelfde te zijn.”
 ”Validiteit oftewel geldigheid. Het moet zeker zijn dat er gemeten wordt wat men wilt
weten en er dienen geen systematische fouten te worden gemaakt. Als de conclusies uit
het onderzoek toegepast mogen worden op een grote groep personen dan heten deze
resultaten generaliseerbaar.”
 “Representatieve steekproef. Er is sprake van een representatieve steekproef als de
steekproef aselect getrokken is en deze groep in alle belangrijke kenmerken op de
populatie lijkt waarover een afspraak gedaan wordt.”
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xix. Uitwerking enquête
Vraag 1
BHV-ers
Niet BHV-ers

37 = 63,8%
21 = 36,2%

Vraag 2
De Bron
De Motteburght

31 = 53,4%
27 = 46,6%

Vraag 3
Zorg
Overig

47 = 81,0%
11 = 19,0%

Vraag 4
Leidinggevenden
Niet Leidinggevenden

6 = 10,3%
52 = 89,7%
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Vraag 5
0-10 jaar
11-20 jaar
21-30 jaar
31-40 jaar

39 = 67,2%
6 = 10,3%
10 = 17,2%
3 = 5,2%

Vraag 6
Jonger dan 25 jaar
25-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
Ouder dan 55 jaar

3 = 5,2%
9 = 15,5%
17 = 29,3%
18 = 31,0%
11 = 19,0%
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Totale uitkomst
Vraag 7, belangrijkheid van het begrip brandveiligheid
Totaal
Nooit
45 = 12,9%
Een enkele keer
75 = 21,6%
Af en toe
120 = 34,5%
Regelmatig
87 = 25,0%
Vaak
21 = 6,0%

Vraag 8, kennis over brandveiligheid
Totaal
Ja
639 = 84,7%
Nee
107 =14,2%
Nvt
8 = 1,1%

Vraag 9 a en b, ervaring met brandveiligheid
Totaal
Ja
43 = 37,1%
Nee
73 = 62,9%
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Vraag 9 c, ervaring met brandveiligheid
Totaal
Nooit
1 = 1,7%
Een enkele keer
2 = 3,4%
Af en toe
8 = 13,8%
Regelmatig
24 = 41,4%
Vaak
23 = 39,7%

Vraag 10 a, verantwoordelijkheid
Totaal
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
Mee oneens
5 = 8,6%
Af en toe mee eens
22 = 37,9%
Mee eens
20 = 34,5%
Helemaal mee eens
11 = 19,0%

Vraag 10 b, verantwoordelijkheid
Totaal
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
Mee oneens
2 = 3,4%
Af en toe mee eens
7 = 12,1%
Mee eens
29 = 50,0%
Helemaal mee eens
20 = 34,5%
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Vraag 10 c, verantwoordelijkheid
Totaal
Helemaal mee oneens
7 = 12,1%
Mee oneens
22 = 37,9%
Af en toe mee eens
11 = 19,0%
Mee eens
14 = 24,1%
Helemaal mee eens
4 = 6,9%

Vraag 10 d, verantwoordelijkheid
Totaal
Helemaal mee oneens
4 = 6,9%
Mee oneens
11 = 19,0%
Af en toe mee eens
10 = 17,2%
Mee eens
22 = 37,9%
Helemaal mee eens
11 = 19,0%

Vraag 10 e, verantwoordelijkheid
Totaal
Helemaal mee oneens
2 = 3,4%
Mee oneens
6 = 10,3%
Af en toe mee eens
10 = 17,2%
Mee eens
27 = 46,6%
Helemaal mee eens
13 = 22,5%
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Vraag 11, concurrerende attitudes
Totaal
Brandveiligheid
87 = 75,0%
Concurrerende attitude
29 = 25,0%

Vraag 12 a en b, subjectieve norm
Totaal
Helemaal niet belangrijk 0 = 0,0%
Niet belangrijk
0 = 0,0%
Af en toe belangrijk
3 = 2,6%
Belangrijk
82 = 70,7%
Heel belangrijk
31 = 26,7%

Vraag 12 c t/m f, subjectieve norm
Totaal
Nooit
4 = 1,7%
Een enkele keer
7 = 3,0%
Af en toe
33 = 14,2%
Regelmatig
110 = 47,3%
Vaak
78 = 33,6%
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Vraag 13, waargenomen gedragscontrole
Totaal
Nooit
3 = 2,6%
Een enkele keer
7 = 6,1%
Af en toe
31 = 27,0%
Regelmatig
51 = 44,3%
Vaak
23 = 20,0%

Verschil tussen BHV-ers en niet BHV-ers
Vraag 7, belangrijkheid van het begrip brandveiligheid
BHV-ers
Niet BHV-ers
Nooit
29 = 13,1%
16 = 12,7%
Een enkele keer
52 = 23,4%
23 = 18,3%
Af en toe
72 = 32,4%
48 = 38,1%
Regelmatig
61 = 27,5%
26 = 20,6%
Vaak
8 = 3,6%
13 = 10,3%

BHV-ers
Vraag 8, kennis over brandveiligheid
BHV-ers
Ja
446 = 92,7%
Nee
32 = 6,7%
Nvt
3 = 0,6%

BHV-ers
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Niet BHV-ers
193 = 70,7%
75 = 27,5%
5 = 1,8%

Niet BHV-ers
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Vraag 9 a en b, ervaring met brandveiligheid
BHV-ers
Niet BHV-ers
Ja
30 = 40,5%
13 = 31,0%
Nee
44 = 59,5%
29 = 69,0%

BHV-ers
Vraag 9 c, ervaring met brandveiligheid
BHV-ers
Nooit
0 = 0,0%
Een enkele keer
1 = 2,7%
Af en toe
5 = 13,5%
Regelmatig
13 = 35,1%
Vaak
18 = 48,7%

BHV-ers
Vraag 10 a, verantwoordelijkheid
BHV-ers
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
Mee oneens
3 = 8,1%
Af en toe mee eens
13 = 35,1%
Mee eens
13 = 35,1%
Helemaal mee eens
8 = 21,7%

BHV-ers

Scriptie / Elke Platzbeecker / 0930032

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
1 = 4,8%
1 = 4,8%
3 = 14,3%
11 = 52,3%
5 = 23,8%

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
0 = 0,0%
2 = 9,5%
9 = 42,9%
7 = 33,3%
3 = 14,3%

Niet BHV-ers
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Vraag 10 b, verantwoordelijkheid
BHV-ers
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
Mee oneens
1 = 2,7%
Af en toe mee eens
4 = 10,8%
Mee eens
20 = 54,1%
Helemaal mee eens
12 = 32,4%

BHV-ers
Vraag 10 c, verantwoordelijkheid
BHV-ers
Helemaal mee oneens
4 = 10,8%
Mee oneens
13 = 35,1%
Af en toe mee eens
8 = 21,6%
Mee eens
8 = 21,6%
Helemaal mee eens
4 = 10,8%

Niet BHV-ers
0 = 0,0%
1 = 4,8%
3 = 14,3%
9 = 42,8%
8 = 38,1%

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
3 = 14,3%
9 = 42,9%
3 = 14,3%
6 = 28,6%
0 = 0,0%

BHV-ers
.
Vraag 10 d, verantwoordelijkheid
BHV-ers
Helemaal mee oneens
3 = 8,1%
Mee oneens
5 = 13,5%
Af en toe mee eens
7 = 18,9%
Mee eens
12 = 32,4%
Helemaal mee eens
10 = 27,0%

Niet BHV-ers

BHV-ers

Niet BHV-ers
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Niet BHV-ers
1 = 4,8%
6 = 28,6%
3 = 14,3%
10 = 47,6%
1 = 4,8%

Pagina CXXVI

Vraag 10 e, verantwoordelijkheid
BHV-ers
Helemaal mee oneens
1 = 2,7%
Mee oneens
3 = 8,1%
Af en toe mee eens
6 = 16,2%
Mee eens
16 = 43,2%
Helemaal mee eens
11 = 29,8%

BHV-ers
Vraag 11, concurrerende attitudes
BHV-ers
Brandveiligheid
53 = 71,6%
Concurrerende attitude
21 = 28,4%

BHV-ers
Vraag 12 a en b, subjectieve norm
BHV-ers
Helemaal niet belangrijk 0 = 0,0%
Niet belangrijk
0 = 0,0%
Af en toe belangrijk
1 = 1,4%
Belangrijk
53 = 71,6%
Heel belangrijk
20 = 27,0%

BHV-ers
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Niet BHV-ers
1 = 4,8%
3 = 14,3%
4 = 19,0%
11 = 52,4%
2 = 9,5%

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
34 = 81,0%
8 = 19,0%

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
0 = 0,0%
0 = 0,0%
2 = 4,8%
29 = 69,0%
11 = 26,2%

Niet BHV-ers
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Vraag 12 c t/m f, subjectieve norm
BHV-ers
Nooit
2 = 1,4%
Een enkele keer
2 = 1,4%
Af en toe
21 = 14,2%
Regelmatig
64 = 43,2%
Vaak
59 = 39,8%

BHV-ers
Vraag 13, waargenomen gedragscontrole
BHV-ers
Nooit
2 = 2,7%
Een enkele keer
4 = 5,4%
Af en toe
24 = 32,4%
Regelmatig
29 = 39,2%
Vaak
15 = 20,3%

BHV-ers
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Niet BHV-ers
2 = 2,4%
5 = 5,9%
12 = 14,3%
46 = 54,8%
19 = 22,6%

Niet BHV-ers

Niet BHV-ers
1 = 2,4%
3 = 7,3%
7 = 17,1%
22 = 53,7%
8 = 19,5%

Niet BHV-ers
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Verschil tussen leidinggevenden en niet leidinggevenden
Vraag 7, belangrijkheid van het begrip brandveiligheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Nooit
6 = 15,4%
42 = 13,5%
Een enkele keer
5 = 12,8%
70 = 22,4%
Af en toe
13 = 33,3%
107 = 34,3%
Regelmatig
12 = 30,8%
75 = 24,0%
Vaak
3 = 7,7%
18 = 5,8%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 8, kennis over brandveiligheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Ja
70 = 89,7%
569 = 84,2%
Nee
8 = 10,3%
99 = 14,6%
Nvt
0 = 0,0%
8 = 1,2%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 9 a en b, ervaring met brandveiligheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Ja
5 = 41,7%
39 = 37,5%
Nee
7 = 58,3%
65 = 62,5%

Leidinggevende
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Vraag 9 c, ervaring met brandveiligheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Nooit
0 = 0,0%
1 = 1,9%
Een enkele keer
1 = 16,7%
1 = 1,9%
Af en toe
0 = 0,0%
8 = 15,4%
Regelmatig
2 = 33,3%
22 = 42,3%
Vaak
3 = 50,0%
20 = 38,5%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 10 a, verantwoordelijkheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
0 = 0,0%
Mee oneens
0 = 0,0%
5 = 9,6%
Af en toe mee eens
1 = 16,7%
21 = 40,4%
Mee eens
5 = 83,3%
15 = 28,8%
Helemaal mee eens
0 = 0,0%
11 = 21,2%

Leidinggevende
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Vraag 10 b, verantwoordelijkheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
0 = 0,0%
Mee oneens
0 = 0,0%
2 = 3,9%
Af en toe mee eens
1 = 16,7%
6 = 11,5%
Mee eens
2 = 33,3%
27 = 51,9%
Helemaal mee eens
3 = 50,0%
17 = 32,7%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 10 c, verantwoordelijkheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal mee oneens
1 = 16,7%
6 = 11,5%
Mee oneens
2 = 33,3%
20 = 38,5%
Af en toe mee eens
1 = 16,7%
10 = 19,2%
Mee eens
0 = 0,0%
14= 26,9%
Helemaal mee eens
2 = 33,3%
2 = 3,9%

Leidinggevende
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Vraag 10 d, verantwoordelijkheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal mee oneens
2 = 33,3%
2 = 3,9%
Mee oneens
1 = 16,7%
10 = 19,2%
Af en toe mee eens
0 = 0,0%
10 = 19,2%
Mee eens
0 = 0,0%
22 = 42,3%
Helemaal mee eens
3 = 50,0%
8 = 15,4%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 10 e, verantwoordelijkheid
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal mee oneens
0 = 0,0 %
2 = 3,8%
Mee oneens
0 = 0,0%
6 = 11,5%
Af en toe mee eens
1 = 16,7%
9 = 17,3%
Mee eens
3 = 50,0%
24 = 46,2%
Helemaal mee eens
2 = 33,3%
11 = 21,2%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 11, concurrerende attitudes
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Brandveiligheid
8 = 66,7%
79 = 76,0%
Concurrerende attitude
4 = 33,3%
25 = 24,0%

Leidinggevende
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Vraag 12 a en b, subjectieve norm
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Helemaal niet belangrijk 0 = 0,0%
0 = 0,0%
Niet belangrijk
0 = 0,0%
0 = 0,0%
Af en toe belangrijk
0 = 0,0%
3 = 2,9%
Belangrijk
5 = 41,7%
77 = 74,0%
Heel belangrijk
7 = 58,3%
24 = 23,1%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Vraag 12 c t/m f, subjectieve norm
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Nooit
0 = 0,0%
4 = 1,9%
Een enkele keer
2 = 8,3%
5 = 2,4%
Af en toe
2 = 8,3%
29 = 13,9%
Regelmatig
12 = 50,0%
100 = 48,1%
Vaak
8 = 33,4%
70 = 33,7%

Leidinggevende
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Vraag 13, waargenomen gedragscontrole
Leidinggevenden Niet
leidinggevenden
Nooit
0 = 0,0%
3 = 2,9%
Een enkele keer
2 = 16,7%
5 = 4,9%
Af en toe
0 = 0,0%
31 = 30,1%
Regelmatig
6 = 50,0%
45 = 43,7%
Vaak
4 = 33,3%
19 = 18,4%

Leidinggevende

Niet leidinggevende

Verschil tussen zorg en overige functies
Vraag 7, belangrijkheid van het begrip brandveiligheid
Zorg
Overige functies
Nooit
37 = 13,1%
8 = 12,1%
Een enkele keer
64 = 22,7%
11 = 16,7%
Af en toe
98 = 34,8%
22 = 33,3%
Regelmatig
73 = 25,9%
14 = 21,2%
Vaak
10 = 3,5%
11 = 16,7%

Zorg
Vraag 8, kennis over brandveiligheid
Zorg
Ja
541 = 88,5%
Nee
66 = 10,8%
Nvt
4 = 0,7%

Zorg
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99 = 69,2%
41 = 28,7%
3 = 2,1%

Overige functies
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Vraag 9 a en b, ervaring met brandveiligheid
Zorg
Overige functies
Ja
36 = 38,3%
7 = 31,8%
Nee
58 = 61,7%
15 = 68,2%

Zorg
Vraag 9 c, ervaring met brandveiligheid
Zorg
Nooit
0 = 0,0%
Een enkele keer
1 = 2,1%
Af en toe
7 = 14,9%
Regelmatig
18 = 38,3%
Vaak
21 = 44,7%

Zorg
Vraag 10 a, verantwoordelijkheid
Zorg
Helemaal mee oneens
10 = 21,3%
Mee oneens
16 = 34,0%
Af en toe mee eens
17 = 36,2%
Mee eens
4 = 8,5%
Helemaal mee eens
0 = 0,0%

Zorg
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Overige functies
1 = 9,1%
1 = 9,1%
1 = 9,1%
6 = 54,5%
2 = 18,2%

Overige functies

Overige functies
0 = 0,0%
1 = 9,1%
5 = 45,5%
4 = 36,3%
1 = 9,1%

Overige functies
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Vraag 10 b, verantwoordelijkheid
Zorg
Helemaal mee oneens
0 = 0,0%
Mee oneens
1 = 2,1%
Af en toe mee eens
5 = 10,6%
Mee eens
26 = 55,4%
Helemaal mee eens
15 = 31,9%

Zorg
Vraag 10 c, verantwoordelijkheid
Zorg
Helemaal mee oneens
6 = 12,8%
Mee oneens
17 = 36,2%
Af en toe mee eens
9 = 19,1%
Mee eens
11 = 23,4%
Helemaal mee eens
4 = 8,5%

Zorg
Vraag 10 d, verantwoordelijkheid
Zorg
Helemaal mee oneens
3 = 6,4%
Mee oneens
9 = 19,1%
Af en toe mee eens
10 = 21,3%
Mee eens
15 = 31,9%
Helemaal mee eens
10 = 21,3%

Zorg
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Overige functies
0 = 0,0%
1 = 9,1%
2 = 18,2%
3 = 27,2%
5 = 45,5%

Overige functies

Overige functies
1 = 9,1%
5 = 45,5%
2 = 18,2%
3 = 27,2%
0 = 0,0%

Overige functies

Overige functies
1 = 9,1%
2 = 18,2%
0 = 0,0%
7 = 63,6%
1 = 9,1%

Overige functies
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Vraag 10 e, verantwoordelijkheid
Zorg
Helemaal mee oneens
2 = 4,3%
Mee oneens
4 = 8,5%
Af en toe mee eens
9 = 19,1%
Mee eens
20 = 42,6%
Helemaal mee eens
12 = 25,5%

Zorg
Vraag 11, concurrerende attitudes
Zorg
Brandveiligheid
47 = 50,0%
Concurrerende attitude
47 = 50,0%

Zorg
Vraag 12 a en b, subjectieve norm
Zorg
Helemaal niet belangrijk 0 = 0,0%
Niet belangrijk
0 = 0,0%
Af en toe belangrijk
3 = 3,2%
Belangrijk
68 = 72,3%
Heel belangrijk
23 = 24,5%

Zorg
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Overige functies
0 = 0,0%
2 = 18,2%
1 = 9,1%
7 = 63,6%
1 = 9,1%

Overige functies

Overige functies
12 = 54,5%
10 = 45,5%

Overige functies

Overige functies
0 = 0,0%
0 = 0,0%
0 = 0,0%
14 = 63,6%
8 = 36,4%

Overige functies
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Vraag 12 c t/m f, subjectieve norm
Zorg
Nooit
2 = 1,1%
Een enkele keer
5 = 2,7%
Af en toe
29 = 15,4%
Regelmatig
84 = 44,7%
Vaak
68 = 36,1%

Zorg
Vraag 13, waargenomen gedragscontrole
Zorg
Nooit
2 = 2,1%
Een enkele keer
6 = 6,4%
Af en toe
29 = 30,9%
Regelmatig
39 = 41,5%
Vaak
18 = 19,1%

Zorg
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Overige functies
2 = 4,5%
2 = 4,5%
4 = 9,0%
26 = 59,1%
10 = 22,7%

Overige functies

Overige functies
1 = 4,8%
1 = 4,8%
2 = 9,5%
12 = 57,1%
5 = 23,8%

Overige functies
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