
Succesvolle leerzame oefening 
Brandweer samen met bedrijf. 
 

Onlangs heeft er in samenwerking met de brandweer een oefening 
plaatsgevonden bij StruykverwoInfra (Zoontjes Beton) op bedrijvenpark Loven 

in Tilburgen in het kader van het bedrijfsnoodplan. 

Wat gebeurt er voor, tijdens en na de oefening? 

Het oefenen in een pand gebeurt altijd met een fictieve brand. Middels 
lichtslangen, kastjes die het knetteren van vuur nabootsen en of borden met 

daarop een afbeelding van vlammen. Het doel is dan om het vuur te lokaliseren 
en op een juiste wijze te bestrijden. Dit gebeurt altijd “droog”, dus zonder water 

in de slangen. Vaak wordt er nog gebruik gemaakt van een pop of een echt 
persoon om de rol als slachtoffer in te nemen. Dit slachtoffer dient dan door de 

BHV of Brandweer gered te worden. Eventueel wordt dit ondersteunt door het 

gebruik van oefenrook (discotheken rook) 

De oefeningen was door mensen van de brandweer voorbereid en begeleid. 
Hiervoor hebben zij voor de oefening een en ander klaar gezet. En tijdens de 

oefening houden zij de veiligheid van de mensen en spullen in de gaten. 

Waarom oefenen: 

De oefeningen omvatten onder andere het bedienen van apparatuur, omgaan 

met werktuigen en materialen, beoefenen van procedures, het rijden en 
bedienen van de diverse voertuigen tot het inzetten op realistische scenario’s, 

die door de afdeling vakbekwaamheid zijn voorbereid (enscenering). Voor dit 
soort oefeningen wordt er ook op locatie geoefend, bijvoorbeeld bij bedrijven in 

samenwerking met de bedrijfshulpverlening. 

Het doel en de opzet van de oefening: 

▪ het oefenen van de inzet van de BHV-ers; 

▪ het samenwerken van de brandweer met de BHV-ers; 
▪ nagaan hoe de overige medewerkers reageren en handelen bij een 

calamiteit en ontruiming; 
▪ het toetsen van de werking van het bedrijfsnoodplan aan de hand van een 

grootschalige oefening. 

 



Omschrijving van de oefening 

De oefening speelde zich af in het magazijn. Het scenario was dat tijdens 
werkzaamheden in het magazijn een heftruck defect raakte en in brand ging. 

Hierdoor kwam een medewerker onder de lading van de heftruck klem te zitten. 
Door dit voorval schrok een andere medewerker, en door een moment van 

oplettendheid kwam ook deze vast te zitten tussen zijn eigen hefmachine. 

Er was dus sprake van brand en beknelling. 

Het resultaat van de oefening 

De BHV-ers zijn direct in actie gekomen. De BHV-ers probeerde de heftruck te 
blussen maar dit lukte niet met hun handblusmiddel. De BHV ter plaatse 

verwittigde de ploegleider BHV. De ploegleider BHV heeft direct de hulpdiensten 
laten waarschuwen (112) en er iemand op uitgestuurd om de hulpdiensten op 

te vangen. 

De bevelvoerder van de brandweer is goed opgevangen en geïnformeerd over 

de situatie ter plaatse. De calamiteit was in een afzonderlijke magazijn 
waardoor er geen direct ontruimd heeft plaats gevonden voor de rest van het 

terrein.  

Evaluatie 

Al met al was het een zinvolle oefening die voldoende uitdaging en 

leermomenten bevatte. De samenwerking met de brandweer verliep goed. 
Betrokkenen hebben zich goed ingezet en hadden ook aandacht voor de 

verschillende veiligheidsaspecten. Het bedrijfsnoodplan bleek goed te 
functioneren. De oefening heeft verschillende aandachts- en verbeterpunten 

opgeleverd. Voorbeeld hiervan is dat je als BHV-er toch wil gaan blussen ook al 
sta je zelf vol in de rook (Waar rook is, is geen BHV er) en je blusmiddel niet 

toereikend is. (eigenveiligheid eerst) 

 

 
 
 



BHV in jouw bedrijf  
 
De verantwoordelijkheid voor de bedrijfshulpverlening ligt bij de werkgever. De 

BHV-organisatie is afgestemd op de aard, grootte en specifieke risico's van jouw 
bedrijf. 

 
Taken BHV 

De voornaamste taken van bedrijfshulpverleners zijn: 

• Eerste hulp bij ongevallen verlenen. 

• Brand lokaliseren, beperken en eventueel bestrijden. 

• Ongevallen voorkomen en beperken. 

• In noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren. 

• Hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken. 

Voor het werk van de brandweer is vooral dat laatste van belang. Een BHV'er 

vangt de brandweer op en geeft informatie over wat er precies aan de hand is. 
En informeert over andere zaken die de brandweer nodig heeft om goed, snel 

en veilig te kunnen werken. 

 

De RI&E is de basis 
De bedrijfshulpverlening moet afgestemd zijn op de aard, grootte en specifieke 

risico's van de onderneming. Uiteraard moeten de bedrijfshulpverleners zijn 
opgeleid voor hun taken en moeten ze ook over het juiste materieel beschikken. 

Wat er precies nodig is voor jouw bedrijf, kun je bepalen op basis van een 

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).  

 
Oefenen en bijscholen 

Om in noodsituaties snel en goed te kunnen handelen, moeten de 
bedrijfshulpverleners regelmatig worden bijgeschoold. Ook moet je de 

vaardigheden op peil houden door oefeningen te organiseren. 

 

 



Voorkom brand in uw bedrijf 
 
Het is iets waar u als ondernemer niet dagelijks bij stil staat: brand in uw 

bedrijf. Helaas ervaren we nog te vaak dat ondernemers dit risico 
onderschatten, en dan met name de gevolgen van brandschade. In Nederland 

gaat nog steeds 60% van de bedrijven binnen twee jaar failliet na een 
calamiteit als gevolg van verlies van klantrelaties. Want op het moment dat het 

bedrijf weer actief is, zijn klanten al vaak overgestapt naar een ander.  

 

Uw bedrijf wapenen tegen brandschade begint bij brandpreventie. Hieronder 
vind u de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden, en praktische tips 

om brand te voorkomen en om die toe te passen binnen uw bedrijf.  

Niet op orde hebben van elektrische installatie 

Een oorzaak van bedrijfsbranden is dat de elektrische installatie niet voldoet 
aan de wettelijke eisen. Iets wat nog veel voorkomt, is het bekende -eindeloze- 
verlengsnoer. Kortsluiting en overspanning krijgen vrij spel. Wanneer u kosten 

wilt besparen binnen uw bedrijf, doe het in ieder geval niet op de goedkeuring 
van uw elektrische installatie. 

Brand door brandgevaarlijke werkzaamheden door derden 

Brandgevaarlijke werkzaamheden door derden vormen nog steeds een 
veelvoorkomende oorzaak van brand. Bijvoorbeeld loodgieters en dakdekkers 

die werken met open vuur op uw bedrijf. Weet goed met wie u zaken doet om 
dit risico te minimaliseren. Laat in ieder geval de uitvoerders van de 
werkzaamheden vooraf het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden 

tekenen. Dit voorkomt onzekerheid over de kwalificaties en deskundigheid van 
de uitvoerders. Check daarnaast met uw risico- en verzekeringsadviseur welke 

maatregelen u het beste kunt treffen. 

Pallets, kunststof- en open containers tegen de gevel 

Een stapel pallets, kunststof containers of open containers met brandbaar afval 

tegen de gevel van uw bedrijf verhogen de kans op brandstichting. Beperk het 
risico en plaats brandbare buitenopslag op minimaal tien meter afstand van uw 

bedrijfspand. 

Brand afremmen door grote ruimten te verkleinen 

Om de omvang van een eventuele brand te beperken, wordt 

brandcompartimentering toegepast. Door grote ruimtes te verkleinen verkleint u 
de schade door een brand. Denk bijvoorbeeld aan een lasserij of spuiterij. 

Afhankelijk van het bedrijfsvolume kan de overheid of een 



verzekeringsmaatschappij een bedrijf verplichten tot brandwerende 
afscheidingen. Ook als dat voor u niet verplicht is, is het wel raadzaam om te 

bekijken of dit bij uw bedrijf kan helpen om eventuele brandschade te 
beperken. 

Digitale checklist Brand  

Met het invullen van de Digitale checklist Brand kunt u een belangrijke stap 
zetten om de kans op en de gevolgen van bijvoorbeeld brandstichting in uw 

bedrijf te verkleinen. Op basis van de antwoorden die u invult, treft u tips aan 
om de kwetsbare punten in uw bedrijf te herkennen. Ook leest u hoe u zich het 

beste kunt wapenen tegen brandstichting en of Brandgevaarlijke 
Werkzaamheden 

www.checklistbrand.nl. 
 
 

Controlelijst brandveiligheid  
 

1. Uitgangen en vluchtwegen 

2. Brandblusmiddelen 
3. Noodverlichting en vluchtbewegwijzering 

4. Brand- en  ontruimingsinstallatie 
5. Brandbeveiligingsinstructies 

 
1. Eén van de belangrijkste brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw 

zijn de (nood)uitgangen. Het is nodig dat iedereen het gebouw bij een 
calamiteit snel en veilig kan verlaten. 

 
2. In een bebouw moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn om 

een beginnende branddoeltreffend te kunnen bestrijden. 
 

3. Met een goede nood- en transparantverlichting kunnen paniek en/of 
ongevallen worden voorkomen, terwijl indien noodzakelijk een veilige 

ontruiming mogelijk blijft. 
 

4. Een Brand- en ontruimingsinstallatie zorg ervoor dat een brand snel kan 

worden ontdekt en mensen waarschuwt bij brand. Deze dien je dan ook 
te onderhouden. 

 
5. Een zeer belangrijk aspect van een brandveilige gebouw is de kennis van 

het personeel. Om er voor te zorgen dat het personeel goed is voorbereid 
op een calamiteit dienen de volgende acties te worden ondernomen: 

       - Opstellen ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan. 
       - Instructie personeel. 

 

http://www.checklistbrand.nl/


In de rondgang bij StruykverwoInfra (Zoontjes Beton) gingen enkele 
medewerkers samen met de brandweer op deze punten kijken.  

Voorbeelden: 
Luchtslagen die leken op brandslanghaspels zijn nu aangepast in andere kleuren 

zodat je duidelijk onderscheid ziet.  
Brandslanghaspels die al jaren niet meer werkzaam waren zijn nu ook duidelijk 

voorzien van opschrift. 
 

Opvallend hieraan is dat de medewerkers hier in hun dagelijkse werkzaamheden 
aan voorbij lopen maar ze nu bewuster met de brandweer meekeken en het zelf 

ook zagen en nu zien. Dit is wat we met elkaar willen bereiken bewustwording 
binnen je eigen bedrijf met de juiste tools. 

 
 

  


