
Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) 

Bijlage 1 hoofdstuk 4      Checklist Bedrijfsnoodplan 

 

Onderdeel Inhoud Minimale eisen  Ja  Nee NVT Toevoeging Aandachtspunten 

1. Preparatie Technische 

voorzieningen 

 Brandmeldinstallatie 

 Ontruimingsinstallatie 

 Gasdetectie 

 Alarmsignaal/slow whoop 

 Communicatiesystemen 

 Zelfsluitende branddeuren 

 Brandkleppen 

 Brandblusvoorzieningen 

 Bluswatervoorzieningen 

 Nood- en oogdouches  

 EHBO-middelen 

 noodverlichting 

 Veiligheidssignalering 

   indien geëist 

indien noodzakelijk 

afh. van de RI&E 

 

piepers, portofoons, 

Communicatie app 

 

indien noodzakelijk 

afh. van de RI&E 

indien noodzakelijk 

NEN 2535: 2007 

Vluchtwegen/uitgangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN 1838 

NEN  3011 

2. BHV-plan Aantal BHV’ers  Vastgesteld aan de hand van 

de in de RI&E beschreven 

risico’s maatgevende 

scenario’s  

    Betrek hierin ook de 

aanwezigheidsgraad, de 

gebouwenstructuur en het 

organogram 

Uitrusting BHV’ers  Toereikend en afgestemd op 

de risico’s maatgevende 

scenario’s uit de RI&E. 

 Communicatiemiddelen 

 Herkenbaarheid 

             

Taken en 

verantwoordelijkhede

n BHV'ers 

 

 Voorkomen van de brand 

 Alarmeren, beperken en 

bestrijden van een calamiteit. 

 Samenwerken met externe 

hulpverlening 

 Verlenen van eerste hulp 

 Houden van oefeningen  

 Ontruimen 

             Plaatsvervanger(s) 
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BHV-plan Nazorg  Aanwijzen taken en 

verantwoordelijken  

 Voor slachtoffer(s), internen 

hulpverleners, overige 

betrokkenen. 

 Voor apparatuur, installaties 

en gebouw 

             

Actuele lijsten van 

namen, 

telefoonnummers, 

bereikbaarheid, evt. 

dienstroosters van 

BHV'ers 

Aantal en opleidingsniveau 

worden bepaald in de RI&E 

             

Actuele lijsten van 

alarmnummers, 

noodnummers, 

verzamelplaats(en) 

              

Bekwaamheid  Inhoud opleiding afgestemd 

op (rest)risico's  en de 

beschreven maatgevende 

scenario's (RI&E). 

 Erkende opleiding BHV, EHBO 

en ademluchtdragers 

 Elke BHV’er moet zo vaak 

oefenen als nodig is voor het 

behoud van zijn/haar 

vaardigheden. Aan 

ontruimingsoefeningen moet 

1x per jaar worden 

deelgenomen. 

            BHV'er hebben kennis van 

werkzaamheden en omgeving 

en zijn bekend met de 

maatgevende scenario's.  

Instructies aan 

medewerkers 

 Calamiteiten-

instructiekaarten 

 Voorlichting (nieuwe) 

medewerkers 
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3. Ontruimings-

plan 

 

Procedures en 

instructies BHV'ers en 

receptiemedewerkers 

 Voor waarschuwingen en 

ontruiming bij: 

- brand, 

- ongeval,  

- gevaar giftige stoffen,  

- externe calamiteit 

- bommelding 

- verdachte post 

- stroomstoring 

 Voor inruiming bij alarmering  

landelijke sirenes 

             In kantoortijd 

 Buiten kantoortijd 

 Zie ook NEN 8112 

Plattegronden van het 

gebouw 

Waarop vluchtroutes, 

blusmiddelen, verzamel-

plaatsen, nooduitgangen 

             NEN  3011 

Noodscenario's               Beschrijving procedures 

4. Aanvalsplan 

(verantwoordelijk

heid van de 

brandweer) 

Communicatieplan 

met externe 

hulpverlening 

(brandweer) 

Procedure opvang brandweer, 

ambulance en andere 

hulpverlening 

             

Informatie voor 

externe hulpverlening 

Routekaart en toegang 

gebouw, overzicht risico's in 

het gebouw, Leidingen, 

schakelaars, opslag gevaarlijke 

stoffen en gassen 

            Wijzigingen doorgeven aan de 

brandweer. 

Lijst met adressen en 

telefoon-nummers 

externe hulpverleners 

              

 


