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1. Basisgegevens bedrijf 
 
Bedrijf  : Van Elst (incl. Veso) 
Straat en nummer  : Schumanpark 75 
Postcode en plaats  : 7336 AS  Apeldoorn 
Telefoonnummer  : 055-5433280 (centrale) 
                           of 055-5433287 (productiehal) 
Faxnummer  : 055-5433285 
E-mail   : info@vanelst.org 

  
Nadere aanduidingen; 

q Plaats hoofdingang: Schumanpark 75 (voorzijde; bezoekersingang) 
q Plaats andere ingangen: Schumanpark 75 (achterzijde; personeelsingang) 

 
Het centrale telefoontoestel (tst.nr. 055-5433280) bevindt zich: aan het  
Schumanpark 75; voorzijde= bezoekersingang resp. receptie/bedrijfskantoor. 

 
Belangrijke telefoonnummers  
 
Bedrijf 
Directeur  : O. Bruinsma (+ eigenaar) 
Sleutelhouder(s) : Loper (001): O. Bruinsma, H. van Stijn, E. van den Berg/  

                        M.Coenen, E. Teunissen, mw. M. van de Hel (sleutel blijft op  
               kantoor), Brandweer (sleutel in de muur).  

Andere(n) : Productie-/kantoorsleutel (002); M. Kraaijestein, P. van den Brink, 
  E. Teunissen (MC), schoonmaak (blijft op de zaak), Vigilat   
  (beveiliging). 
  Productiesleutel (G01D/111); B. Leer, H. Sluiter, EMC (Harold,  
  Saskia, Barry). 
   

Telefoonnummers: 
O. Bruinsma ; 055-5334660 of 06-22778685 
H. van Stijn ; 055-5409875 of 06-40582041 
E. van den Berg ; 055-5786151 of 06-37343635 
M. Coenen  ; 0570-657760 of 06-43181883 
M. van de Hel ; 055-5343105 of 06-10600002 
M. Kraaijestein ; 055-5430423  
P. van den Brink ; 06-50243770 
E. Teunissen  ; 06-52302056 (MC) 
EMC    ; 055-5426462 
 
Omgeving 

     Buurbedrijf/bedrijven : Euromail B.V., Schumanpark 83, Apeldoorn, tel. 055 5330660 
           Bordex B.V., Schumanpark 67, Apeldoorn, tel. 055-5996500  

 
Omwonenden  : N.v.t.  
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Alarmnummers 
Ambulance  : 1-1-2............................................................................ 
Brandweer  : 1-1-2............................................................................ 
Politie   : 1-1-2............................................................................ 
Beveiligingsbedrijf : Vigilat, tel.nr. 055-5424149 
Verzekeraar   : Risiko Analyseburo RAB B.V. te Rijssen 
   : 0548-541615 of 06-53910259 
                                 polisnummer 29921040273 
 
 
 
Bijzonderheden v.w.b. mogelijke brandbare stoffen 
* Papier 
* Lijm; in kleine hoeveelheden 
* Inktpatronen; in kleine hoeveelheden 
* Folie; in kleine hoeveelheden 
* Benzine; in geval een vrachtwagen in de put staat (laden en lossen) 
 
Opslag brandgevaarlijke materialen/gevaarlijke stoffen 
 
 

Opslag brandgevaarlijke materialen 
Locatie Omschrijving/benaming Specifieke kenmerken 
Chemicalienkast Inkt/thinner Licht ontvlambaar, giftig bij 

langdurige inademing 
   
   
   

 
 
 

Opslag gevaarlijke stoffen 
Locatie Omschrijving/benaming Specifieke kenmerken 
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2. BHV-organisatie 
 
Overzicht BHV-er(s) (*) 
Naam Functie Opleiding  Datum 

BHV 
opleiding 
of HH-
curs. 

Tel.nr. 
intern 

Tel.nr. 
mobiel 

Harrie 
Bloem 
 

BHV-er BHV  - 0571-
275947 

Vacature BHV-er BHV  -  
 

 
Wilma 
Mannak 

 
EHBO 

 
EHBO/BHV 

   
06-
21454589 

 
Hans Sluiter 

 
ARBO 

 
BHV 

   
06-
54391276 

 
Boudewijn 
Leer 

 
ARBO 

 
Nvt 

   
06-
10232382 

 
Mary 
Bouwman 

 
ARBO 

 
Nvt 

   
06-
51510267 

 
Patrick v.d. 
Brink 

 
Milieu 

 
Nvt 

   
06-
50243770 

 
Wie zijn de BHV-er(s) in het bedrijf:.  
    H. Bloem, waarschijnlijk gaan mw. Mannak en dhr. Sluiter de BHV-vacature dit jaar nog     
    invullen.  
    Medewerkers met een EHBO-diploma zijn mw. W. Mannak (productie) en  
    E. Teunissen (MC). 
 
Wat zijn de BHV-taken:. 
In een bedrijf kan een brand, ongeval of ander incident plaatsvinden. Om de gevolgen 
hiervan zo veel mogelijk te beperken, beschikken wij momenteel over twee BHV-ers.  
 
Een BHV-er heeft de volgende taken: 
- verlenen van eerste hulp  
- blussen van een beginnende brand 
- begeleiden van een ontruiming 
- alarmeren, informeren en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten 

(brandweer, ambulance en politie). 
 
Daarnaast is het van belang dat elke medewerker gevaarlijke situaties in de 
werkomgeving meldt bij de BHV-er, zoals geblokkeerde vluchtwegen. 
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Medewerker(s) met de speciale taak om externe hulpverleners te alarmeren na een 
interne melding van een incident:  
E. van den Berg of plv. productieleider 
H. van Stijn 
O. Bruinsma 
H. Bloem 
vacature en Mw. M. van de Hel 
 
3. BHV- en EHBO-materialen 
 
Blus- en EHBO-middelen 
In uw bedrijf zijn de volgende blusmiddelen en EHBO-middelen aanwezig (aankruisen wat 
van toepassing is): 

q slanghaspel; 
q poederblusser; 
q koolzuursneeuwblusser; 
q sproeischuimblusser; 
q blusdeken; 
q sprinklerinstallatie; 
q EHBO-middelen. 

 
Bluswatervoorzieningen 
De brandkraan bevindt zich aan de zijkant (links van de voorzijde) van het gebouw. 
 
 
4. Alarmering bij incidenten 
 
Wanneer er sprake is van een onbeheersbare situatie (beoordeeld door één van de 
bedrijfshulpverleners) dient er onmiddellijk alarm geslagen te worden. Door gebruik te 
maken van het stukslaan van de brandmelders kan er direct alarm geslagen worden. 
Wanneer de mogelijkheid aanwezig is, zal er altijd telefonisch een melding moeten 
worden gemaakt naar politie of brandweer. In deze melding moet duidelijk naar voren 
komen wat er aan de hand is, zodat er adequaat op gereageerd kan worden door 
hulpverleningsinstanties. De bedrijfshulpverlener dient dan ook op de hoogte te zijn van 
de melding. 
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Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners 
 
De werknemer dient bij een incident de aanwijzingen van de BHV-er(s) op te volgen.  

• Alarmeer de aanwezige BHV-er(s) en de Productieleider. 

• De BHV-er voert zijn hulpverleningstaken uit en zal in overleg met leiding 
de eerste stappen nemen. Zie hierna. 

• Meldt het incident via 112. 

• Gebruik indien nodig de brandmelders bij de uitgangen. 

• Waarschuw het personeel. 

• Sluit ramen en deuren, maar pas op dat u niemand opsluit. 

• Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet. 

• Schakel elektrische apparatuur en gas afsluiters onmiddellijk uit. 

• Laat verlichting branden. 

• Volg de instructies op van de BHV-ers. 
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5. Ontruiming. 

• Ga zo snel mogelijk (zonder te rennen) naar de dichtstbijzijnde uitgang, aangegeven 
op de vluchtroutes. (plattegrond ontruiming) 

• Volg instructies van de BHV-ers. 

• Verzamel bij de rotonde aangegeven op de plattegrond. 

• Ga vooral niet weg, eerst moeten alle mensen worden geteld! 
 

 
 
Opdracht tot ontruiming 
 
1. De Productieleider E. van den Berg geeft in overleg met de BHV-ers H. Bloem en 

vacature de opdracht tot ontruiming van het pand bij een calamiteit.  
Bij afwezigheid van E. van den Berg neemt H. van Stijn en/of O. Bruinsma deze taak 
over. 
 

2. De opdracht tot ontruiming zal worden gegeven d.m.v. de omroepinstallatie. 
 
3. De BHV-ers zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk het pand verlaat via de hen 

bekende uitgangen (zie plattegrond). 
 

4. Elke afdeling dient zijn eigen uitgang te nemen, om zo gespreid mogelijk het pand te 
verlaten. 

 
5. Indien iedereen het pand verlaten heeft zullen twee BHV-ers het pand doorlopen om 

eventuele achterblijvers op te sporen.  
 
6. Bij het verlaten van de werkplek dient iedere machinevoerder zijn machine uit te 

zetten. 
 
7. De BHV-ers zetten de pompen uit, en schakelen het gas en elektriciteit af.  
 
8. De auto`s, fietsen en motoren moeten op de parkeerplaats blijven staan, om 

opstopping te voorkomen. 
 
9. Iedereen moet naar de verzamelplaats toe gaan, aangegeven op de plattegrond. Op 

de rotonde aan de voorzijde van het gebouw, bij het verlaten van de parkeerplaats 
aan de rechterkant.
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verzamelplaats 

 
 
Wanneer iedereen het pand heeft verlaten en op de verzamelplaats aanwezig is, dient er 
geregistreerd te worden of we er allemaal zijn. De Productieleider E. van den Berg gaat 
aan de hand van hun dagplanning bekijken of alle werknemers er zijn.  
H. van Stijn gaat na of alle kantoormedewerkers incl. evt. bezoek het pand verlaten 
hebben, en vangt samen met E. van den Berg de hulpdiensten op. 
Samen met de BHV-ers zullen zij die voorzien van relevante informatie. 
 
Werkplekoriëntatie 
Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende 
gegevens: 
- Waar bevind ik mij? 
- Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen? 
- Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident? 
- Bij welke verzamelplaats buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een 

ontruiming? 
 
 
6. Oefenen 
 
Ons bedrijf is verplicht om één keer per jaar een BHV-oefening te doen. Naast deze 
oefening achten wij het ook zinvol om bepaalde gebreken naar voren te laten komen, 
bijvoorbeeld in het materiaal of de communicatie intern of extern. Daarom leggen wij  
schriftelijk vast als er is geoefend en zorgen wij voor een evaluatie van de oefening, zodat 
duidelijk is waar verbeteringen noodzakelijk zijn. 
 
 
BHV-oefeningen verricht 
Datum 
oefening 

Soort 
incident 

Vertoonde 
gebrek(en) 

Welke 
oplossing(en) 
voor 
gebrek(en) 

Wie pakt 
gebrek(en) 
aan 

Datum 
oplossing(en) 
aangebracht 

16-09-2014 ‘Gaslek  Omroep- 
installatie 

Luider spreken 
en herhalen van 
de boodschap 

Productie- 
leider 

16-09-2014 

02-2017 In te 
plannen 
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7. Registreren incident 
 
Ondanks alle BHV-maatregelen en voorzieningen in ons bedrijf, kan er toch een incident 
plaatsvinden. Indien er werkelijk een incident heeft plaatsgevonden dan leggen wij deze 
vast met behulp van het Registratieformulier incident. Hierop kunt u aangeven welke 
zaken verbeterd zouden kunnen worden. 
 
Registratieformulier incident 
 

Melding incident 
Datum:  
 
…………………………………… 
Tijd: 
 
...…………………………….. uur 
 

Naam melder: 
………………………………………………….… 
Locatie/: ……………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: 
……………………………………………………. 
 

Aard incident 
q Brand  
q Explosie 
q Letsel 
q Incident met gevaarlijke stoffen 
q Anders nl. …………………………………………………………………………….. 
 
Alarmeren 

Wie is er in eerste instantie gewaarschuwd?  
 
Intern: 

 
q BHV-er(s) 
q Productieleider 
q Werkgever/Directie 
q Anders, nl. …………………………………………… 
 

 
Extern:  
 

 
q 112 
 

 
Is het ontruimingssignaal 
gegeven?  

 
q Ja  
q Nee 
q N.v.t. 
 

Bijzonderheden 
 
 
Evaluatie (vermeld welke zaken verbetering behoeven, wie dat gaat doen en 
wanneer dit moet zijn uitgevoerd) 

 
 
 
Ingevuld door: Handtekening 
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8. Huidig personeelsbestand (09-2016)-(Van Elst, Veso en MC): 
 
      Directie: 

1. O. Bruinsma 
 

Bedrijfskantoor: 
2. H. van Stijn 
3. Mw. M. Bouwman (alleen di.dag aanwezig, HRM, Arbo en Milieu,  

verzekeringen e.d.) 
4. Mw. M. van de Hel  
5. E. van den Berg (Productieleider) 
6. Mw. T. van de Meer van Houtum (Veso, do. en vr.dag aanwezig) 
7. M. Kraayestein 
8. P. van den Brink (MC, Milieu en Arbo) 
9. R. Levöleger (MC) 
10. E. Teunissen (MC) 

 
Productie: 
11.H. Bloem (BHV en Arbo) 
12. D. ter Halle  
13. Mw. L. Camdzic-Ristic 
14. M. Coenen (Plv. PL) 
15. J. van Es (Oproep Veso) 
16. R. Kampen 
17. Mw. H. Kaya 
18. Mw. C. Kraaijenhof (van Braak) 
19. H. Kramer 
20. S. Leatemia 
21. B. Leer (Arbo) 
22. F. Otte 
23. I. Pattikawa 
24. Mw. E. Scholten (Hinrichs) 
25. H. Sluiter (Arbo) 
26. M. Spijkerman 
27. E. Tolsma (Veso) 
28. Mw. W. Mannak-Teunissen (EHBO en Arbo) 
29. D. Veenendaal 
30. R. Verkerk 
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ONTRUIMINGSPLAN VOOR VAN ELST 
 
     
  

BRAND INSCHATTEN 
ERNST VAN 
SITUATIE 

ZELF BLUSSEN? 

GOED OPLETTEN WELK 
BLUSMIDDEL! 

ALARM SLAAN! DOOR: 
• GLAS INSLAAN 
• TELEFOON (112) MET 

VERMELDING VAN 
SOORT/OMVANG EN 
AANTAL PERSONEN 

• MELDING VIA 
OMROEPINSTALLATIE 

B.H.V BESLUIT 
TOT 
ONTRUIMING 
HELE PAND 

PRODUCTIELEIDER NEEMT LEIDING    
VERVANGER BHV-ERS BLOEM/PATTIKAWA   
2 E VERVANGER BRUINSMA/VAN STIJN 

DE OVERIGE BHV MENSEN DIE OP DAT MOMENT 
AANWEZIG ZIJN BEGELEIDEN IEDER EEN GROEP 
NAAR DE NOODUITGANGEN 

POST VOUW 
DM-LIJN 

HECHT 
BINDER 

KANTOOR 
EXPEDITIE 
SNIJDEN 

KANTINE 
TOILET 
GASTEN 

Personeelsingang uitgangvouwafdeling uitganghechtafdeling hoofduitgang  hoofduitgang 
         expeditie-uitgang  

Afsluiten gas bij bedrijfskantoor 
Alle hoofdschakelaars van de 
machines uit laten zetten door de 
machinevoerders 
Deuren sluiten en licht laten 
branden. 

VERZAMELPLAATS OP DE ROTONDE OP HET PLEIN BIJ DE HOOFDINGANG 

Wanneer iedereen bij elkaar is gekomen op de verzamelplaats dient de productieleider aan de hand 
van de dagplanning de mensen van hun groep te gaan tellen. De leidinggevende van het 
bedrijfskantoor zal zijn mensen en eventuele bezoekers moeten gaan tellen. 
Niemand mag op dit moment op eigen houtje de verzamelplaats verlaten. De leidinggevende bhv`er zullen, als de 
situatie het toelaat, het pand nog doorzoeken naar eventuele achterblijvers. 
 
Wanneer de brandweer arriveert zal de leidinggevende bhv`er hen op de hoogte stellen van de stand van zaken en 
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