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Hoofdstuk 1 Toelichting op het ontruimingsplan 

1.1 Algemeen 

 

In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de 

Gasthuiskerk Bolsward (hierna: GHK) kan worden uitgevoerd. De intentie van dit ontruimingsplan 

is dat deze realistisch en uitvoerbaar is. Daarmee verwachten wij dat de “houdbaarheid” van dit 

plan minimaal 5 jaar geldig is (2019 t/m 2024).  

Indien blijkt dat door het gebruik van dit plan bijvoorbeeld tijdens oefeningen, wijzigingen 

moeten worden aangebracht, dan worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. 

 

1.2 Ontruimingsoefeningen 

Omdat een ontruiming zo snel mogelijk moet plaatsvinden is er op dat moment geen tijd meer 

beschikbaar voor het geven van instructies. De aanwezigen dienen dus al te weten wat de gang 

van zaken is tijdens een ontruiming. Er zal daarom één keer per jaar worden geoefend met de 

gemeente aan het einde van een kerkdienst, om iedereen vertrouwd te maken met de 

procedure. Ook zullen de officiële hulpinstanties en de omgeving vooraf ingelicht worden over de 

geplande ontruimingsoefening. 

 

1.3 Leeswijzer 

In deze toelichting is de noodzaak van een ontruimingsplan aangegeven. Na de belangrijkste 

voorwaarden waar het tenminste aan moet voldoen, volgen mogelijke situaties waarbij er 

ontruimd moet worden en andere aandachtspunten. De toelichting wordt afgesloten met een 

beknopte beschrijving van de verschillende taken die van belang zijn met het oog op het veilig 

gebruik van de kerk en de ontruiming ervan. Na de toelichting volgt de beschrijving van de 

ontruimingsprocedure. Waar nodig wordt verwezen naar de bijgevoegde afbeeldingen. 

 

1.4 Wat is een ontruimingsplan? 

Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een 

gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en 

afspraken die hierbij nodig zijn, staan beschreven in het ontruimingsplan. 

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat het eventueel ontruimen zo goed 

en veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft het in de praktijk 

geen waarde. Hiervoor worden dan ook periodiek een aantal oefeningen gepland voor het 

aanleren en voor het opfrissen van de kennis. Op deze wijze wordt er op een goede wijze inhoud 

gegeven aan het ook op dit punt zorgvuldig omgaan met elkaar. 

 

1.5 Voorwaarden voor een goed ontruimingsplan 

Het doel van een ontruimingsplan is een snelle en veilige ontruiming. Dit kan alleen worden 

gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 

 duidelijkheid over de werkwijze. 

 bekendheid met de procedure. 

 discipline tijdens een ontruiming, zodat deze rustig en volgens de beschreven 
procedure kan worden uitgevoerd. 

 alertheid: het naar elkaar omzien, met name het letten op en het helpen van gasten, 
ouderen, minder validen en kleine kinderen. 



Pagina 5 van 29 

 

Gasthuiskerk Bolsward 

Ontruimingsplan 7.0 

Datum: mrt. 2020 

   

 

 

1.6 Ontruimingsteam 

Het ontruimingsteam tijdens de eredienst bestaat uit de volgende personen: 

 Ouderling van dienst 

 1e bhv-er 

 2e bhv-er 

 Koster 

De ouderling van dienst zal, indien een ontruiming moet plaats vinden op het moment dat er 

kinderen bij de kinderoppas, -nevendienst en tienerdienst zijn ondergebracht, de overige 

ouderlingen inschakelen om de kinderen en de leiding te waarschuwen dat er ontruimd gaat 

worden. 

 

In alle andere gevallen, zoals op door de weekse dagen of bij concerten/uitvoeringen/etc.,  is er 

geen ontruimingsteam aanwezig.  
 
 

1.7 Mogelijke oorzaken van of redenen voor een ontruiming 

In ieder gebouw, dus ook in ons kerkgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk 

maken dat bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich 

voordoen bij: 

 

 Brand en/of rookontwikkeling ter plekke of in de naaste omgeving; 

 Wateroverlast  (dakbelasting en lekkage); 

 Stormschade (instortingsgevaar en/of vallende, uitstekende delen); 

 Bommelding ter plekke of in de naaste omgeving; 

 Gaslekkage en/of explosiegevaar ter plekke of in de naaste omgeving; 

 Externe factoren naar binnen meegebracht gevaar zoals brandbare stoffen; 

 In opdracht van bevoegd gezag; 

 Of in andere voorkomende gevallen. 

 

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. 

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle vaste kerkgangers 

bekend moet zijn.  

Door middel van instructie en minimaal 1x per jaar oefenen zal dit ontruimingsplan aan de 

praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. 

De leden van de kerkenraad, de bedrijfshulpverleners (bhv’ers), nevendienstleiding en 

koster/beheerders moeten het ontruimingsplan goed kennen zodat ze direct kunnen handelen op 

het moment van ontruimen. Nieuwe kerkenraadsleden, bhv’ers en nevendienstleiding worden op 

de hoogte gebracht van dit plan. 

Bezoekers en gebruikers van het kerkgebouw worden geacht opdrachten van kerkenraadsleden 

en bhv’ers op te volgen. 

In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 

De voorzitter van de College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de bedrijfshulp-

verleningsorganisatie in het gebouw. 

 

1.8 Voorlichting 

De bhv’ers worden geïnstrueerd ten aanzien van de procedures met betrekking tot alarmering, 

ontruiming, registraties, gebruik van materialen, hulpverleningsmethodieken en technieken door 

periodieke nascholing. 
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Jaarlijks worden ook nieuwe kerkenraadsleden en kindernevendienstleiding, etc. geïnstrueerd 

ten aanzien van het evacueren in een noodsituatie en het melden van calamiteiten. 

 

1.9 Onderhoud en beheer van middelen  

Jaarlijks, bij voorkeur in de maand januari, vindt er een controle plaats van de blusmiddelen, de 

noodverlichting en de verbanddoos. De verbanddoos wordt, indien noodzakelijk weer aangevuld. 

Afgekeurde middelen worden meteen vervangen of indien mogelijk, hersteld. 
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Hoofdstuk 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 

2.1 Contactgegevens 

Gegevens van de organisatie :  Gasthuiskerk Bolsward 

 

Naam :     Gasthuiskerk Bolsward 

 

Adres :     Gasthuissingel 33, 8701 BL  Bolsward 

 

Telefoonnummer :   ………………………………………………. 

 

Emailadres:   ………………………………………………. 

 

Het kerkgebouw bestaat uit een bouwdeel met een bovendeel waar het orgel staat en de ruimte 

van de GJV (zaal 7) en de opgang naar de toren. Daarnaast is er een balkon (kraak) waar tijdens 

de eredienst de organist zit en de beamers en camera’s bediend worden. Tijdens de erediensten 

zijn hier minimaal 3 mensen aanwezig. 

Er is een grote kerkzaal met achter het liturgisch centrum een gang met de consistorie, een CV 

ruimte, de trap naar het bovendeel. Het Centrum, bestaat uit een hal, een grote ruimte, de 

voormalige kosterswoning waar de oppas voor de kleinste kinderen plaats vindt, een keuken, een 

ruimte boven en een ruimte onder achter de grote zaal.  

Achter in de hal zijn de garderobes en de toiletten. Links en rechts van de hoofdingang zitten 

ook nooduitgangen. 

Tijdens de reguliere kerkdiensten op zondagmorgen zijn maximaal 400 mensen in het gebouw 

aanwezig. Bij hoge uitzondering zal de kerk maximaal bezet zijn met 550 mensen. 

Er zijn andere momenten dat het kerkgebouw in gebruik is voor vergaderingen, koorrepetities 

(Oratorium Vereniging Bolsward), bijzondere kerkdiensten, etc. In de meeste gevallen zal het 

aantal aanwezigen beduidend lager zijn dan de aangegeven 400. 

 

2.2 Alarmering 

- Er is geen brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig; 

- Er is geen ontruimingsinstallatie in het gebouw aanwezig; 

- Sommige ruimtes zijn voorzien van rookmelders. 

- Het starten van een ontruiming zal geschieden op aangeven van de koster/beheerder. 

 

2.3 Bedrijfshulpverleningsorganisatie: 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit de volgende groepen: 

 

1. Bhv’ers tevens coördinator ontruiming 

2. Koster/beheerder  

3. Kerkenraadsleden met alleen de ontruimingsinstructie 

 

2.4 Communicatiemiddelen 

- De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt mondeling gealarmeerd. 

- Alle communicatie tussen de bedrijfshulpverleners gebeurt mondeling. 
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Hoofdstuk 3 Alarmeringsprocedure intern en extern 

3.1 Interne alarmering tijdens de eredienst 

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de 

bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. 

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 
- De kerkenraadsleden en bhv’er(s) worden door de koster/beheerder(s) opgeroepen om de 

ontruimingsprocedure in gang te zetten. 
- De ouderling van dienst instrueert de overige kerkenraadsleden om zo snel mogelijk de 

jongeren in de GJV-ruimte, kinderen en leiding bij de kinderoppas en kindernevendienst, op 
de hoogte te brengen en indien nodig de ontruiming in gang te zetten. 

- De aanwezigen worden door de koster/beheerder mondeling toegesproken. 
- De bhv’er(s) helpen met evacueren. 

 

3.2 Externe alarmering tijdens de eredienst 

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. 

Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: 
- Bij het signaleren van een brand zal de ouderling van dienst direct geïnformeerd worden en 

actie ondernemen. 
- De brandweer wordt gebeld middels het telefoonnummer 112 via de vaste telefoon of mobiel. 
- Bij medische incidenten zal eveneens via 112 de ambulance gealarmeerd worden. 
- Als door de bhv’er wordt beoordeeld dat het niet om een noodsituatie gaat kan de 

dokterswacht worden geraadpleegd (tel. 0900-1127112) 
- Aan de betreffende centralist moet worden verteld: 

* Naam van de melder 

* Locatie calamiteit/incident 

* Aard van het incident en eventuele bijzonderheden 

* Of er slachtoffers zijn waar en hoeveel. 

 

3.3 Belangrijke telefoonnummers 

 

Algemeen alarmnummer 112 

Brandweer 112 

Politie bij geen spoed 0900 – 8844  

Huisarts tussen 8.00-17.00  

Huisartsenpraktijk …………………………………………. 

Huisarts …………………………………………. 

Huisarts …………………………………………. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Dokterswacht tussen 17.00-08.00    0900-1127112 

Elektriciteit/Gas/ CAI Liander 088 542 6444 

Waterleidingbedrijf Vitens 0800 0359 
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Hoofdstuk 4 Wijze van optreden 

4.1 Wijze van optreden bij onwel wording 

Bij een onwel wording zal de bhv’er zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. 

Indien het slachtoffer kan worden verplaatst, dan wordt deze naar zaal 1 gebracht. Hier wordt 

het slachtoffer behandeld en eventuele medische hulp ingeroepen. 

Indien het slachtoffer niet verplaatst kan worden, wordt deze ter plaatse geholpen. 

 

4.2 Wijze van optreden bij reanimatie 

Indien het slachtoffer gereanimeerd dient te worden, gebeurd dit ter plaatse. Omstanders 

worden direct door overige bhv’ers naar buiten geleid. De eredienst zal niet meer worden 

hervat. 

 

4.3 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 

Indien er een calamiteit zich voordoet zal de koster/beheerder in overleg met de ouderling van 

dienst de beslissing nemen of het kerkgebouw ontruimd moet worden. 

Indien er brand ontstaat in het kerkgebouw zal onmiddellijk worden overgegaan tot ontruiming.  

 

Rook trekt altijd naar boven. Bij brand in het kerkgebouw is het de eerste prioriteit om de GJV-

ruimte en het balkon te ontruimen. In het Centrum verdient de podiumzaal en de kelder (zaal 4 

en 8) prioriteit. 

 
De ontruiming zal als volgt geschieden: 

Indien er zich een situatie voordoet tijdens een eredienst, waarbij de kerk moet worden 

ontruimd, loopt de koster/beheerder of bhv’er naar de ouderling van dienst en meldt dat er 

begonnen moet worden met de ontruiming. Vervolgens leest de koster/beheerder het groene 

blad (zie Bijlage 1.) met de instructies voor. Deze is te vinden in de katheder. Inmiddels licht de 

ouderling van dienst alvast de overige kerkenraadsleden in. Deze kerkenraadsleden zorgen voor 

de ontruiming van de  

1. GJV-ruimte (boven); 

2. Consistorie; 

3. Zalen waar kindernevendienst plaats vindt (kelder en podiumzaal); 

4. Kinderopvang (kosterswoning) 

5. Toiletten 

  om te zorgen dat alle kinderen en begeleiders veilig buiten komen.  

 Ten overvloede: kerkenraadsleden en bhv’er gaan altijd met z’n tweeën op onderzoek uit.  

- De bhv’ers trekken de gele hesjes aan (1 stuks in de keuken en 1 stuks bij de hoofdingaang 

van de kerk) en zorgen ervoor dat het voorste gedeelte van de kerkzaal via de vluchtwegen 

veilig naar buiten gaan. 

- De koster/beheerder staat achterin de kerk en ziet erop toe dat alle kerkgangers via de 3 

hoofduitgangen van de kerkzaal naar buiten gaan. 

- Eén bhv’er staat buiten op de Gasthuissingel en houdt contact met externe hulpverleners. 

- De organist staat onder aan de trap om te voorkomen dat er mensen naar boven gaan. 

- Eén bhv’er wijst de mensen naar de verzamelplaats. 

 

Opdrachten voor ontruiming worden gegeven door: 
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 de ouderling van dienst; 

 de bhv’ers; 

 kerkenraadsleden; 

 Koster/beheerder; 

 Het bevoegd gezag. 

 

4.4 Verzamelplaats 

- Bij het ontruimen zijn er twee (2) verzamelplaatsen namelijk (zie ook bijlage 8): 

1. Brug over de stadsgracht Gasthuissingel richting Turfkade (tegenover de hoofdingang 

van de kerk); 

2. Parkeerplaats tegenover de pastorie Nanne Reijnstraat / Hid Herostraat.   

- Bij een gedeeltelijke ontruiming zal een locatie door de koster/beheerder worden 

aangegeven. 

- Op de verzamelplaats worden ouders en kinderen uit de crèche herenigd en vindt controle 

plaats door de Bhv’er achterin de kerk en de organist of er nog mensen achter zijn gebleven 

in de kerk. 

 

4.5 Wat te doen bij brand of ontruiming 

Bij het ontdekken van brand 

- Blijf kalm 

- Meld de brand bij de bhv’er, koster/beheerder of de ouderling van dienst 

- Aanwezigen veiligstellen, mogelijk met de eigen BHV organisatie. Denk aan de mensen die 

moeilijk ter been zijn en uw eigen veiligheid. 

- Uitbreiding voorkomen door: 

o Ramen en deuren te sluiten; 

o Indien mogelijk, zelf blussen (bij beginnende brand). 

- Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. 

- Volg de instructies van de bhv’ers, de koster/beheerder of de ouderling van dienst, of het 

bevoegd gezag op. 

- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

- Begeef u naar de verzamelplaatsen (zie 4.3); 

- Verlaat nooit zonder het te melden aan de bhv’er, herkenbaar aan het gele hesje, de 

verzamelplaats. 

 

4.6 Hoe te handelen bij brand of ontruiming 

 U wordt gewaarschuwd door omstanders, rook of brandlucht; 

 Sluit ramen en deuren; 

 Instrueer de bezoekers en gasten, u bent verantwoordelijk voor hen; 

 Verlaat direct de ruimte of het gebouw; 

 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; 

 Volg de instructies van de ontruimingsploeg op (bhv-ers herkenbaar aan het gele hesje);  

 Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; 

 Begeef u naar de verzamelplaatsen (zie 4.3); 

 Verlaat nooit zonder het te melden aan de bhv’er, herkenbaar aan het gele hesje, de 

verzamelplaats; 

 Ontruiming bij grote bijeenkomsten in zaal 1, 2 en 3 de nooddeuren aan westkant zalen 

gebruiken. 
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Hoofdstuk 5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

5.1 Taak van de koster/beheerder 

Taak bij een mondelinge brandmelding: 
- Blijft rustig en vraagt de juiste locatie van de brand; 
- Alarmeert de brandweer via 112; 
- Zorgt dat de ouderling van dienst wordt geïnformeerd  
- Informeert de aanwezigen d.m.v. het lezen van het groene blad (Bijlage 1. van het 

ontruimingsplan) zodat de ontruiming opstart; 
- Volgt instructies van de brandweer op; 
- Bij alarmering stelt de koster/beheerder zich op de hoogte van de aard en de plaats van de 

melding; 
- Laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten; 
- Coördineert de ontruiming; 
- Bepaalt in overleg met eventueel aanwezige bhv’ers of zelf blusacties worden ondernomen; 
- Zorgt voor de opvang en begeleiding hulpdiensten (stelt sleutels en plattegronden ter  

     beschikking); 
- Hanteert de plattegrond en geeft de laatste informatie door aan de brandweer; 
- Laat controleren of na ontruimen er nog mensen achtergebleven zijn in het kerkgebouw; 
- Maakt onderdeel uit van de ontruimingsploeg. 

 

Taak bij onwel wording: 
- Blijft rustig en alarmeert de bedrijfshulpverleners mondeling; 
- Alarmeert de hulpdiensten op verzoek van de bhv’ers aan de hand van hun diagnose; 
- Indien noodzakelijk wordt de AED gehaald; 
- Begeeft zich bij alarmering naar het slachtoffer en stelt zich op de hoogte van de situatie van 

het slachtoffer; 
- Zorgt voor de opvang van de hulpdiensten; 
- Zorgt dat de kerkdienst wordt voortgezet; 
- Stelt zo nodig via de ouderling van dienst de predikant op de hoogte van de situatie van het  

     slachtoffer. 

 

5.2 Taken ontruimingsploeg 

- De ontruimingsploeg bestaat uit kerkenraadsleden en bhv’ers 
- Voor aanvang kerkdienst worden 2 kerkenraadsleden aangewezen, die na opdracht tot 

ontruiming er voor zorgen dat de kinderopvang wordt ontruimd, samen met enkele bhv’ers en 
de leiding van de kinderopvang.  

- De andere bhv’ers zorgen voor een adequate ontruiming van het kerkgebouw. 
- Daarbij hoort ook de ruimte van het balkon. 
- In logische volgorde wordt het kerkgebouw gecheckt op achtergebleven bezoekers. 

 

5.3 Einde ontruiming(-soefening) 

De ouderling van dienst geeft aan wanneer een ontruiming (oefening) is beëindigd. 

De ouderling van dienst geeft aan wat er na de ontruiming gebeuren moet.  

 

Hierbij wordt er over de volgende onderwerpen informatie gegeven: 
- Of directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven; 
- Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is; 
- Of de kerkdienst / bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd; 
- Of de geparkeerde auto’s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden; 
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- Eventueel de mogelijke oorzaak / reden voor de ontruiming; 
- Eventueel of er slachtoffers zijn of dat dit niet bekend is, er worden hierbij geen namen 

genoemd. 

 

Eventuele opmerkingen over de ontruiming en de procedure en eventuele vragen en/of 

opmerkingen van de aanwezigen worden door de bhv’ers aan de koster/beheerder door gegeven 

voor het evaluatieverslag. 
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Hoofdstuk 6 Procedurebeschrijving voor het ontruimen van de 
kinderoppas 

Nog voor de ontruiming van de kerkzaal is begonnen, waarschuwt de ouderling van dienst of de 

bhv’er of de koster/beheerder als allereerst de kerkraadsleden die er voor moeten zorgen dat de 

kinderen en leiding van de kinderoppas in de kosterswoning zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht worden van de calamiteit. 

 
1. De kinderen worden via het raam/ de voordeur naar buiten gebracht; 
2. In geval van nood kan gebruik worden gemaakt van de nooduitgang in zaal; 
3. Bhv’ers zonder taak helpen bij de ontruiming van de kinderoppas; 
4. Kinderen die kunnen lopen worden door een begeleider(ster) naar buiten gebracht en bij 

elkaar gehouden; 
5. De andere begeleiders(sters) nemen de overige kinderen mee in maxi-cosi’s of kinderwagens; 
6. Twee kerkenraadsleden, enkele bhv’ers en de leiding van de kinderoppas zorgen er voor dat 

alle kinderen naar buiten worden gebracht; 
7. Als iedereen buiten is gaat de leiding met alle kinderen naar de verzamelplaats; 
8. De kinderen worden overgedragen aan de eigen ouders; 
9. Nadat alle kinderen zijn afgehaald, meldt een kerkenraadslid zich met dit bericht bij de 

ouderling van dienst.  
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Bijlage 1. Tekst voor de koster/beheerder in geval van 
ontruiming 

 

 

 

(RUSTIG EN DUIDELIJK PRATEN) 
 

 
 
Dames en Heren, omwille van de veiligheid dient iedereen dit 
gebouw te verlaten. 
Verlaat u alstublieft direct de zaal via de vluchtroutes. Deze zijn te 
herkennen de groene/witte noodverlichting.  
Volg de aanwijzingen op van de bedrijfshulporganisatie. 
Neem geen jassen mee! 
Alle kinderen worden onmiddellijk naar buiten gebracht door de 
leiding en wachten daar op u. 
Help ouderen of mensen die slecht ter been zijn. 
Zodra de situatie onder controle is zal de dienst worden hervat of 
ontvangt u nader bericht. 
 
Bedrijfshulporganisatie: start met de procedure! 
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Bijlage 2. Logboek Mutaties ontruimingsplan  

  
Mutaties ontruimingsplan 

 
 

 

Datum Reden Omschrijving 

13-1-2020 

Versie 6. 

 

Update 

 

§1.6 toegevoegd. 

§ 2.1 beheer gewijzigd 

Lijst bhv-ers aangepast. 

04-3-2020 

 

 

Update Lijst bhv-ers aangepast en uitgebreid met AED 
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Bijlage 3. Ontruimingsplattegronden 
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Bijlage 4. Namenlijst BHV 

 
Naam  Telefoonnr. E-mail BHV/EHBO AED 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. EHBO Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV  

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 

……………………………… ……………………. …………………………………………. BHV Ja 
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Bijlage 5. Blokstroomschema brandmelding 

 
 

 

Informeren beheerder 

Alarmeren interne 

organisatie (BHV) 

Alarmeren externe 

hulpdiensten 

Beheerder beslist wel 

of niet ontruimen 

Starten ontruiming Geen ontruiming 

BHV start de ontruiming 

v/h gebouw 

Controle ontruiming 

gebouw BHV 

Opvang en check op 

verzamelplaats 

BHV lost het 

probleem op 

Opvang hulpdiensten 

door beheerder 

Brand melding 
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Bijlage 6. Blokstroomschema onwel wording 

 
 

Onwel wording 

Informeren ouderling 

van dienst 

Alarmeren interne 

organisatie (BHV) 

BHV brengt 

slachtoffer naar zaal 

3 

BHV biedt eerste hulp Alarmeren externe 

hulpdiensten 

Beheerder brengt 

predikant op de 

hoogte Opvang hulpdiensten 

door de beheerder 
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Bijlage 7. Wat te doen bij… 

Brand: 112  
 

 
 

 

Ongeval: 112 of Huisartsenpost Sneek 0900-1127112 

 
 

 

 

 

 

ONTRUIMEN: 
 

 
 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK : IN ALLE SITUATIES DE OUDERLING VAN DIENST INFORMEREN 

Vermeld uw naam 
- Plaats incident (………………….) 

- Soort brand 
- Eventuele slachtoffers 

 Eventueel met blussen beginnen 

 

Vermeld uw naam  
- Plaats ongeval (………………….) 
 - Soort ongeval 

 - Aantal slachtoffers 

 - Welke hulp is geboden 

 Stop activiteiten en/of werkzaamheden 
 Sluit ramen en deuren 
 Volg instructie van de beheerder of Bhv’er op 
 Volg vluchtroute naar buiten 
 Ga naar de verzamelplaats 
 Meld u bij de Bhv’er op de verzamelplaats 
 Blijf op de verzamelplaats 
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Bijlage 8. Verzamelplaatsen 

In het ontruimingsplan moet een of meerdere veilige verzamelplaats(en) voor de 

bezoekers/kerkgangers worden aangegeven. Bij het vaststellen ervan moet rekening worden 

gehouden met het te verwachten aantal personen. De verzamelplaats kan in eerste instantie een 

veilige plaats in het gebouw zijn, maar zodra het gebouw geheel ontruimd moet worden kan de 

verzamelplaats wellicht een groot gebouw of plein in de onmiddellijke omgeving van het object 

zijn. 

Het is van belang om bij aankomst op de verzamelplaats, te kunnen constateren of iedereen het 

gebouw heeft verlaten. Geconstateerde vermissingen van personen moeten direct worden 

doorgegeven aan de bedrijfsleiding, die onmiddellijk de brandweer inlicht. Zo nodig wordt op de 

verzamelplaats een EHBO-post ingericht. 

 

 

http://www.obex.nl/kennisbank/ontruimingsplan/
http://www.obex.nl/kennisbank/veilige-plaats/
http://www.obex.nl/kennisbank/brandweer/
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Verzamelplaats 1. 

 
 

Verzamelplaats 2. 
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Bijlage 9. Gebruiksmelding SWF 
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