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1 lnleiding

1,1 Aanleiding voor het ontwikkelen van EMERG0S

De noodzaak van een effectieve bedrijfsnoodorganisatie is door de actualiteit van o,a.

de rampen in Volendam, Enschede, Schiphol, VU Medisch Centrum en New York op-

nieuw benadrukt. Ook hebben grote storm- en regenschade in diverse organisaties in

2OO2 de noodzaak van een herstelplan duidelijk gemaakt, Een goede (bedrijfs-)nood-

organisatie voorkomt veel menselijk leed en bedrijfs- en maatschappelijke schade bij

ongevallen en calamiteiten. Effecten van ongevallen en calamiteiten worden beperkt en

de afloop ervan kan worden beheerst. Diverse wetten en regels eisen van bedrijven dan

ook een effectieve noodorganisatie. Ook het Besluit risico's zware ongevallen (BRZOY

ARIE en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken kennen aan het (bedrijfs-)noodplan

een belangrijke rol toe. Bedrijfsnoodorganisaties zi)n van belang voor vele soorten orga-

nisaties varierend van productie- en vervoerbedrijven iot ziekenhuizen.

Toch bestond er tot voor kort in Nederland (buiten de petrochemische industrie) geen

instrument dat het opzetten en evalueren van bedrijfsnoodorganisaties ondersteunt. Te-

gen deze achtergrond heeft TNO Arbeid in het kader van het TNO-programma Maat

schappelijke veiligheid het initiatief genomen om samen met KIWA en NIFV-Nibra een

instrument te ontwikkelen dat geschikt is voor het opzetten, evalueren en verbeteren

van bedrijfsnoodorganisaties. EMERGOS@, Emergency preparedness en response
georganiseerd en safe dekt het hele bereik van bovengenoemde wetten en gebruikt

de term bedrijfsnoodorganisatie. EN/ERGOS is een geregistreerd merk.

Een bedrijfsnoodorganisatie (BNO) omvat het geheel van interne of externe diensten,
processen, en daarvoor benodigde voorzieningen die een bedrijf of organisatie inzet

om zich voor ie bereiden op en te zorgen voor de bestrijding van ongevallen en het

beperken van schade en letsel. De bedrijfshulpverlening (BHV) kan hiervan deel uitma-

ken maar ook apart zijn georganiseerd. De BHV concentreert zich als voorpost van de

hulpverleners op specifieke taken in de ongevalbestrijding gedurende de eersle minuten

na een incident of ongeval en is wettelijk verplicht. Een bedrijfsnoodorganisatie (ook wel

calamiteitenorganisatie genoemd) kan voor bepaalde bedrijven of systemen (denk aan

reizigersvervoer of tunnels) eveneens wettelijk verplichi zijn en zelfs een bedrijfsbrand-

weer omvatten.

De inhoud van EMERGOS is in tabel 1 van hoofdstuk 4 beschreven (p. 20-21).

1.2 Het doel van EMERG0S

EMERGOS heeft tot doel een instrument te breden om bedrijfsnoodorganisaties op

te zetten of te verbeteren, Het is toepasbaar voor bedrijven, instanties en organisaties
(zoals de overheid bij uitvoerende taken) die blj ongevallen en calamiteiten te maken
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hebben met een groot risico voor zowel de eigen werknemers en derden (zoals om-

wonenden, reizigers, bezoekers, gasten en deelnemers) als voor de continuìteit van de

bedrijfsvoering. Het TNO-programma Maatschappelijke veiligheid heeft in 2001 op initi-

atief van TNO Arbeid opdracht gegeven voor dit instrument Als doelgroep kan worden

gedacht aan bedrijven met externe risico's, vervoer- en transportbedrijven, zlekenhui-

zen, bouwondernemingen en bedrijven of organisaties waar grote groepen personen

(het Gebruiksbesìu¡t noemt 50 personen als grens voor diverse voorzieningen) bijeen zijn

(werknemers of publiek), die aan een bijzonder risico opleverende activ¡teit zljn blootge-

steld, Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Met EMERGOS heeft een bedrljf de mogelijkheid om

de beoordeling van de noodorganisatie te objectiveren, de werking daarvan transparant

te maken en aan te tonen hoe aan de eisen is voldaan.

1.3 Uitgangspunten van EMERG0S

uitgangspunt van EMERGOS is de visie dat de bedrijfsnoodorganisatie op manage-

mentniveau ingebed dient te zijn in de bedrijfsvoering van een organisatie De bedrijfs-

noodorganisatie regelt zowel interne als externe relaties. De effectiviteit van de be-

drijfsnoodorganisatie wordt immers niet alleen bepaald door de kwaliteit van de eigen

bedrijfshulpverlening en bedrijfsbrandweer, maar ook door de samenwerking met hulp-

verleningsdiensten.

Een tweede uitgangspunt van EIVERGOS is het concept van de veiligheidsketen Hier-

mee wordt bedoeld: alle stappen die nodig zìjn om tol een doelmatige aanpak van de

bestrijding van ongevallen en calamiteiten te komen. De term veiligheidsketen wordt met

name door overheidsinstanties gebezigd. De stappen die tijdens de veiligheidsketen

ondernomen worden, zijn impliciet of expliciet meegenomen in EMERGOS DiT zijn:

. Pro-act¡e. Dit houdt in: het wegnemen van structurele oorzaken van incidenten ter

voorkoming van het ontstaan daarvan. Het gaat dus om risicoanalyse en hel bestrij-

den van gevaar aan de bron. Pro-actie is alleen impliciet in EMERGOS meegenomen.

Het wordt verondersteld geborgd en uitgevoerd te zijn ln het bredere veiligheidsma-

nagementsysteem.
. preventie. Dit betreft: het treffen van maatregelen om ongevallen en calamiteiten te

voorkomen of de mogelijke gevolgen daarvan te verminderen. Aangenomen is dat

preventieve technische, organisatorische en gedragsmaatregelen geborgd zijn in het

bredere veiligheidsmanagementsysteem. ln EMERGOS zijn daarvan slechts die pre-

ventieve voorzienlngen genoemd welke van direct belang zijn bij een noodsituatie,

zoals detectie, alarmering en ontruimingssignalering'

. preparatie. Dit houdt in: de voorbereiding door de bedrijfsnoodorganisatie op de ver-

vulling van haar functies tijdens ongeval- en calamiteitenbestrijding. Een voorbeeld

van preparatie is het simuleren van een ongeval in een oefeningsituatie,

svstccm voor rle inrichlino van bedriifsn00d0rqanisaties



. Bepressie. Hiermee worden alle (uitvoerings-)maatregelen en procedures bedoeld die

in het kader van ongeval- en calamjteitenbestrijding noodzakelijk zijn om de gevolgen
van een ongeval of calamiteit te beperken en te bestrijden. Het gaat dus om de daad-
werkelijke bestrijding van incidenten, zoals het blussen van een brand

. Nazorg en herstel. Onder nazorg vallen alle activiteiten die na beëindiging van de on-
geval- en calamiteitenbestrijding door het bedrijf worden uitgevoerd om blijvende ge-
volgen bij personen te beperken, alsmede evaiuatie van het optreden van de bedrijfs-
noodorganisatie, Denk hierbij aan zaken als traumaopvang, personeelsbegeleiding,
juridisch onderzoek en evaluatie. Herstel maakt in het kader van de veiligheidsketen
deel uit van de nazorg en omvat alle activiteiten die een bedrijf onderneemt om na een

ongeval/calamiteit de bedrijfsvoering weer terug te brengen tot een normaal niveau,

zoais het opstarten van bedrijfsprocessen, het repareren van facilitelten en bodem- en

watersanering.

Pro-actie en preventie worden dus met name impliciet meegenomen in EMERGOS.

Alieen de voor de bedrijfsnoodorganisatie meest relevante elementen zijn expliciet ge-
noemd en uitgewerkt. Wanneer pro-actie en preventie evenwel nog niet door een bedrijf
zijn ingebed in de bedrijfsvoering, dient hieraan los van EN/ERGOS afzonderlijk aandacht
te worden besteed. Ter verduidelijking volgt hieronder een visuele weergave van de
veiligheidsketen:

Figuur 1. De veiligheidsketen

In EMERGOS worden de stappen van de veiligheidsketen als uitgangspunt genomen,

voor zover zij binnen de betreffende organisatie ondernomen kunnen worden. Er wordt
dus wel aandacht besteed aan bijvoorbeeld het belang en de inhoud van contact met
(overheids-)hulpdiensten, maar welke stappen deze (overheids-)hulpdiensten zelf moe-
ten ondernemen, wordt buiten beschouwing gelaten.

Om de veiligheidsketen binnen het bedrijf te kunnen borgen moet de bedrijfsnoodor-
ganisatie verankerd zijn in de beleidsvoering van het bedrijf. Tevens moeten keuzes ge-

maakt worden ten aanzien van maatregelen voor de beheersing en de bestrijding van

ongevallen/calamitelten. Dit betekent management commitment op hoog niveau in de
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organisatie en verankering van de bedrijfsnoodorganisatie in de veraniwoordelijkheid

van het lijnmanagement. Elke schakel van de veiligheidsketen vraagt om communicatie

en samenwerking met hulpverleningsorganisaties, zoals o.a, de brandweer, de genees-

kundige hulpverlening en de politie, door:
o goed overìeg over bijvoorbeeld inzet-, aanvals-, rampen- en noodplannen;
. uitwisseling van informatie over risico's;
. voorbereiding op ongevallen/calamiteiten,
. samenwerking bij oefeningen en daadwerkelijke ongevallen.

ln figuur 2 worden de uiigangspunten van EMERGOS schematisch weergegeven. De

schakels van de veiligheidsketen zijn Ie zien en tevens wordt duidelijk gemaakt welke

verbanden er zijn iussen het bedrijf en externe organisaties. Ook wordt duidelijk dat de

bedrijfsnoodorganisatie ingebed dient te zijn in het managementsysteem van de orga-

nisatie.

Figuur 2. Bedrijfsnoodorganisatie: samenwerking op niveau van organisat¡e,

ve i I ig heid s man ageme nt en u itvoe r i ng

1.4 0pzet van EMERGOS

De opzet van EMERGOS volgt de ervaring met het beheersen van andere aspecten van

de (bedrijfs-)organisatie, zoals milieuzorg en arbozorg. Het hebben van een bedrijfs-

Bedrijfsorganisatie

Management(-systeem) sd ensten

Brandweer

Geneeskundige
hulpverlening

Ve ilig h eids ma n a ge me ntBE
BedrijfsnoodorganisatieBBE
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noodorganisatie wordt in dergelijke systemen genoemd als vereiste, maar een verdere

uitwerking daarvan ontbreekt EMERGOS beoogt deze leemte op te vullen.

ln EMERGOS wordt uitgegaan van een gesloten managementcyclus naar het voorbeeld

van de ISO 14001 (richllijn voor milieuzorgsysteem) en OHSAS 18001 (richtlijn voor ar-

bozorgsysteem), Reden hiervoor is dat beide richtlijnen:
. sturen op een gesloten beleidscyclus (zie hieronder);
. de analyse van risico's van het (bedrijfs-)proces als uitgangspunt nemen;
. een systematische beheersing van veiligheidskritieke bedrijfsactiviteiten voorop stel-

len;

. continue bewaking van de effectiviteit van de veiligheidsprestatie van het bedrijf be-

ogen en streven naar mogelijke verbetering.

Deze principes zijn behalve in de ISO 14001 en de OHSAS 18001, bijvoorbeeld ook

terug te vinden ìn Arbo-lnformatieblad 1, Arbo- en verzuimbeleid en in kwaliteitsnormen

(o a. ISO 9000-serie) en NTA 8620 (nl), Specificatie van een veiligheidsmanagementsys-

teem voor risico's van zware ongevallen voor een veiligheidsbeheerssysteem.

De hoofdstructuur van EMERGOS is volgens de genoemde managementcyclus opge-

zet. Daarin zijn de schakels van de veiligheidsketen in EMERGOS ondergebracht, te
weten preparatie, repressie en nazorg. De stap pro-actie is opgenomen in de eerste

hoofdonderwerpen beleidsvorming en risicoanalyse en Plan van aanpak. Preventie is

gedeeltelijk uitgewerkt in het onderdeel voorzieningen. Voor de inhoudsopgave van

EMERGOS wordt u verwezen naar tabel 1 van hoofdstuk 4 (p.20-21).

De beleidscyclus is gevisualiseerd in figuur 3. De primaire en ondersteunende pro-

cessen die in de bedrijfsnoodorganisatie worden vervuld, staan centraal. Afhankelijk

van het moment in de ontwikkeling van de bedrijfsnoodorganisatie waarop EN/ERGOS

wordt ingezet, zal een risicoanalyse de start zijn voor de inrichting van de bedrijfsnood-
organisatie. Met het Plan van aanpak wordt dan de volgende fase van de beleidscyclus

ingezet,

Sleutelelement van een eenmaal draaiende beleidscyclus is de periodieke beoorde-

ling door de directie (1). De frequentie van deze beoordeling is afhankelijk van de com-
plexiteit en de dynamiek van de bedrijfsnoodorganisatie. Het Plan van aanpak (2) bevat

de activiteiten voor de komende periode voor het in siand houden en verbeteren van

de bedrilfsnoodorganisatie. De OR (3) en de externe instanties (4) zoals gemeente en

brandweer worden betrokken bij het tot stand komen van het Plan van aanpak en het

bedrijfsnoodplan. lndien het bedrijf beschikt over een (veiligheids-)managementsysteem

kunnen daarin de activiteiten op het gebied van preparatie, repressie, herstel en nazorg

worden geborgd. De activiteiten (5) zoals gepland in het Plan van aanpak worden uitge-
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Figuur 3. Beleidscyclus in relatie tot de bedriifsnoodorganisatie

voerd conform het bedrijfsnoodplan (6) of handboek van het managementsysteem en

daarbij ondersteund door het eventueel aanwezige (veiligheids-)managementsysteem

Het bedrijfsnoodplan en/of handboek worden bijgesteld op grond van de ervaringen

bij het uitvoeren van activiteiten, identificatie van nieuwe risico's en dergeli¡ke (5) De

activiteiten worden geregistreerd, geëvalueerd en samengevat in een jaarverslag (7)

Tezamen met een beoordeling van de actualiteit van de risicoanalyses (B), externe ont-

wikkelingen (9) en de stand van wetgeving en plannen van gemeente, hulpverleners en

andere betrokkenen (10) bepaalt de directie het beleid voor een komende periode en

worden zo nodig nìeuwe plannen gemaakt. Het bijhouden en het bepalen van de impact

op de bedrijfsnoodorganisalie van inzichten in nieuwe risico's, maatschappelijke ontwik-

kelingen, eisen van externe instanties en overige informatie hebben een eigen plaats in

het instrument.
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Het Plan van aanpak en het jaarverslag kunnen deel uitmaken van de arbobeleidscyclus
zoals door diverse managementsystemen gevolgd.

Toegespitst op EIVERGOS kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:
1. Formuieren van uitgangspunten (Beleidsvorming);

2. Beleidsontwikkelingen vaststellen (Beleidsvorming);

3. Risicoanalyse en Plan van aanpak van activiteiten op bedrijfsniveau opstellen (Plan-

vorming);

4. Uitvoeren van maatregelen gericht op beheersing van de veiligheidsketen (Uitvoe-

ring);

5. Monitoring (o.a. audits) van de bedrijfsactiviteiten die gekoppeld zijn aan de bedrijfs-
noodorganisatie (Controle en corrigerende maatregelen);

6. Periodiek terugblikken en door middel van beoordeling door directie een verbeterpro-
gramma inzetten (Beoordeling).

ln EMERGOS is geprobeerd om aansluiting te vinden op de in het bedrijfsleven be-
staande regelingen. Hierdoor is het mogelijk tot een integrale benadering van alle

activiteiten te komen die nodig zijn voor een bedrijfsnoodorganisatie, zìe figuur 4. Dit

betekent bijvoorbeeld dat procedures, plannen alsmede vastlegging van taken en ver-

antwoordelijkheden opgenomen kunnen zijn in bijvoorbeeld het KAI\/-systeem of het

veiligheidsmanagementsysteem. Dit zal per organisatie afhangen van de mate waarin

dergelijke systemen tot ontwikkeling zijn gekomen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling
van EMERGOS een nieuw aspectsysteem te introduceren, maar wel om alle activiteiten
die van belang zijn voor de effectiviteit van de bedrijfsnoodorganisatie op een rij te zet-

Ien. Zie ook paragraaf 3,1 en 3.3 (p. 16, 17)
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Inleiding 1

Algemeen

1.

Algemeen
Bedr¡jfsnoodorganisatie

systematisch georganiseerd

Sturend niveau

3.

Risicoanalyse en
plan van aanpak

3.1 lnventarisatie en

beoordeling risico's
3.2 Herkenning nieuwe risico's
3 3 Bijhouden ontwikkelingen

3.4 Plan van aanpak

2.
Beleidsvorming

2.1 Strategische doelen

2.2 Beleidsu¡tgangspunten

8.
Beoordeling door directie

9.1 Jaarverslag

9. 2 Beoordeling effect¡viteit
bedrijfsnoodorganisatie

Ondersteunend niveau

4.
0ndersteunende maatfegelen

bedri¡lsnoodorganisatie
4.1 0rganisatie en verantwo0rdelijkheid

4.2 Samenwerking
4.3 0pleidingsplan

4.4 Communicatie intern
4.5 Communicatie extern

4.6 Beheer documenlen en gegevens

4.7 0nderhoud middelen en voonieningen
4.8 Voorzieningen

9.
Controle en corr¡gerende maatregelen

8.1 lnspect¡es

8.2 0ngevallenonderzoek
I 3 Beg¡straties

8.4 Audit

5,
Preparat¡e

5.1 lnrichting repressieve

organisatie
5.2 lnzetbaarheid leden

bedr¡jfsnoodorganisatie
5.3 lnzetbaarheid m¡ddelen

en v00rzrenlngen

5.4 Noodvoorzieningen

5.5 oefenprogramma
5.6 Leren van oefeningen

5.7 Testen middelen

Uitvoerend niveau

6.
Repressie

6.1 lnwerking stellen
bedrijfsnoodorganisatie
(Bedrijfsl procesbehel

6.3 Bedrijfsnoodplan
6.4 Communicat¡e tijdens

ongeval/calam¡teit

7.

Nazorg en herstel
7.1 Nazorg

7.2 Herstel

7.3 Evaluatie optreden
noodorganisatie

Figuur 4. Activiteiten EMERGOS gerangschikt naar stur¡ng, ondersteunende en

uitvoerende processen

NB: De nummers verwijzen naar de hoofdonderwerpen van EMERGOS



2 Reikwijdte van EMERG0S

EMERGOS richt zich op het beoordelen van die aspecten en elementen van organisaties

die bijdragen aan, of voorwaarde zijn voor het kunnen reageren op bedrijfsnoodsitua-

ties. Het systeem is vooral gericht op het bestrijden en beheersen van de gevolgen van

ongevallen/calamiteiten die een risico vormen voor de veiligheid van personen in en

buiten organisaties, Het is bedoeld ter ondersteuning van de opvang van een calamiteit

vanuit het bedrijf zelf.

Figuur 5. EMERGOS ondersteunt beheersing ontwikkelìng en afloop calamiteit

EN/ERGOS gaat in op zowel externe als interne risico's, zie figuur 6 Met interne risico's

worden die risico's bedoeld die ontstaan binnen de organisatie en invloed hebben op de

eigen bedrijfsvoering en mogelijk op derden, zoals klanten, reizigers en omwonenden. Een

voorbeeld van een intern risico is een explosie binnen een bedrijf waarbij eventueel omwo-

nenden getroffen worden. Met externe risico's worden risico's bedoeld waar het bedrijf zelf

geen invloed op kan uitoefenen, maar die wel een gevaar vormen voor het bedrijf en mogelijk

de omgeving van het bedrijf. Denk hierbrl bijvoorbeeld aan een neerstortend vliegtuig.

Door beide typen risico's te betrekken in EMERGOS en de voorbereiding op bedrijfs-

noodsituaties niet te beperken tot mogelijke ongevallen met gevaarlijke stoffen, is de

reikwijdte van Elr/ERGOS op vergelijkbare risiconiveaus uitgebreider dan die van het

BRZO (uitsluitend gevaarlijke stoffen),

ErrEDnnco



Reikwijdte van EIVìERG0S

Figuur 6. Interne en externe

rislco s;

7. B¡slco's voor personen in

het bedrijf
2. Risico van het bedrijf voor

de omgeving

3. Frsico's van buìten het
bedrijf

De reikwijdte van EIVIERGOS kan de volgende noodsituaties omvatten:
. ongevallen, botsingen of ontsporingen;
. brand/explosie intern (met of zonder gevaarlijke stoffen);
. emissies gevaarlijke stoffen;
. uitbraak van voor de mens schadelijke organismen;
. ongecontroleerde bewegingen van massa's;
. bommeldrngen , sabotage en andere criminele of terroristische dreiging;
. bijzondere weersomstandigheden: storm-, sneeuw- en wateroverlast e.d.;
. vitale uitval energie-, communicatienetwerken en overige utiliteitsvoorzieningen;
. ongevallen/calamiteiten door externe factoren: ongeval bij buurbedrijven, buisleidin-

gen, weg-, spoor- en binnenwatertransport, neerstortend vliegtuig e.d.

Risicoanalyses vormen dus een belangrijke basis voor het bedrijfsnoodplan, zie figuur 7

(p. 14). Het bedrijfsnoodplan dient gebaseerd te zijn op de risico's die niet afgedekt wor-

den door maatregelen van het bedrijf (bijvoorbeeld externe oorzaken, zoals een trein- of

verkeersongeval of criminele activiteiten (bommelding e.d.)) en op risico's die overblijven

als gevolg van de faalkans van een bedrijfsinstallatie. De risicoanalyse dient bovendien

aandacht te schenken aan risico's die tijdens en na een ongeval/calamiteit kunnen ont-

staan voor werknemers, gasten, hulpverleners en anderen,

Naast de risicoanalyse zijn diverse interne en externe vereisten van loepassing op de

bedrijfsnoodorganisatie. In verschillende wetten worden bedrijven aangesproken als ei-

genaar of gebruiker. Er worden regels gesteld aan de bedrijfsnoodorganisatie en de

werking daarvan. Ook kunnen deze wetten indirect van belang zijn in verband met de

rollen bij ongevallen/calamiteiten van overheden, hulpverleningsorganisaties en derge-

lijke. E|\/ERGOS dekt de werkingssfeer van een aantal belangrijke wetten, Zie hoofdstuk

5 (p 47\.

e
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Afbakening grenzen
bedrijfsorganisatie en

bedrijfsnoodorganisatie

âa nvu llende
risico-inventarisatie
gericht op verloop

onqevallen/calamiteìten

risico-inventar¡satie
arbeidsomstandigheden/

bedrijfsprocessen e d

risico's
beheerst door
maatregelen

restr¡sico's geaccepteerd faalkans
beheersmaatregelen

relevante risicoscenario's
waarop

bedrúfsnoodorganisat¡e
te baseren

ontwerp
noodorganisatie

bedrijfsnoodplan

Figuur 7. Een rÌsico-inventarisat¡e en -evaluat¡e /s de bas¡s van het bedr¡jfsnoodplan
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Reikwijdte van EMERG0S

EMEBGOS is bedoeld voor de volgende typen bedrijven en organisaties:

o productie- en opslagbedrijven met een risico voor de omgeving;

o transport- en vervoersbedrijven (metro, trein, busdiensten e.d.);

. bouwondernemingen en projectontwikkelaars;

. beheerders van knooppunten van verkeersstromen (stations, luchthavens e.d.);

o exploitanten of beheerders van ruimten waarin sprake is van een bepaalde mate van

groepsbeheersing (bijv, ruimten waar grote groepen mensen verblijven, passeren of

samenkomen, zoals stadions, universiteiten, theaters, gezondheidsinstellingen, zie-

kenhuizen, gevangenissen);

. exploitanten of beheerders van ruimten waar beperkt beheersbare groepen bijeen zijn

(bijv, warenhuizen of winkelcentra, pretparken, horecagelegenheden en evenemen-

tenorganisaties);
. overheden in uitvoerende zin van het woord.

Daarnaast kan EMERGOS ook inzetbaar worden gemaakt voor diverse andere organi-

saties.

Voor alle toepassingen van EMERGOS geldt dat de gebruiker zich een goed beeld dient

te vormen van de specifieke bedrijfsprocessen van het bedrijf waarvan de bedrijfsnood-

organisalie wordt onderzocht en de risico's die maatgevend zijn voor de bedrijfsnood-

organisalie. Wordt EMERGOS in de toekomst structureel voor een bepaalde branche of

type organisatie ingezet, dan is een verbijzondering mogelijk in de vorm van EMERGOS

aanvullende documenten.l

EMERGOS leent zich ook voor projectmatig georganiseerde activiteiten op locatie, zo-

als grote evenementen en grote bouwprojecten. Gezien het tijdelijke karakter van deze

activiteiten, zal dan een selectie van vragen beantwoord dienen te worden. ln de in-

houdsopgave van EMERGOS in hoofdstuk 4 is een indicatie gegeven om welke vragen

het gaat.

1 Er is reeds een speciaal EN/ERGOS addendum beschikbaar voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisat¡es

van ziekenhuizen
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.t Toepassing van EMERG0S

EMERGOS is een systeem voor de inrichting van bedrijfsnoodorganisaties dat op ver-

schillende manieren kan worden toegepast:

1. Als model en referentiekader voor het opzetten van bedrijfsnoodorganisaties (zie 3.1);

2. Als instrument voor het beoordelen van een moment in het ontwikkelproces van een

bedrijfsnoodorganisatie, bijvoorbeeld als nulmeting (zie 3.2 en 3.3);

3. Als auditchecklist ten behoeve van interne of externe auditors van bedrijven en instel-

lingen (zie 3.2 en 3.3);

4. Als auditchecklist voor autoriteiten (zie 3.2 en 3.3);

5, Als evaluatie-instrument bij het evalueren van een zich voorgedaan hebbende nood-

situatie (waar ging het fout en waaraan heeft de organisatie niet voldaan?) (zie 3.3).

Voor een quick scan met betrekking tot de kwaliteit van de bedrijfsnoodorganisatie kan

de tabel op pagina 66 worden benut. Voor een diepgaand onderzoek is de checklist van

EIVERGOS te gebruiken, zie hoofdstuk 4.

3.1 Model bedrijfsnoodorgan¡satie

EMERGOS biedt een handreiking bij het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie door:
. een structuurte bieden die gebaseerd is op een gesloten managementcyclus;
. beheersmaatregelen op basis van een risicoanalyse als uitgangspunt te nemen;

. inzichtelijk te maken voor welke risico's en op basis van welke eisen het bedrijf een

noodorganisatie moet inrichten;
. een lijst te bieden waarin de relevante elementen van een bedrijfsnoodorganisatie zijn

opgenomen.

De ervaringen die het bedrijf al heeft mei de ontwikkeling van kwaliteitszorg en milieuzorg

kunnen worden ingezet bij het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie. Afhankelijk van

de ontwikkeling die het bedrijf hierin heeft gemaakt, kunnen de in EIVERGOS benoemde

organisatorische elementen en procedures ingepast worden in de zorgsystemen voor

kwaliteit, milieu, arbo of veiligheid die al in de organisatie aanwezig ziin.

3.2 Checklist

EMERGOS is in de vorm van een vragenlijst opgezet en kent de volgende beoordelings-

structuur:

1. Hoofdonderwerp:

o Onderwerp;

o Eisen:
. N,4ustvraag;

NB: Een mustvraag betreft een gedrags-, technische of organisatorische maat-

EMERGOS"



Toepassinq van EMERG0S

regel die noodzakelijk is om tot een effectieve bedrljfsnoodorganisatie te komen.

Een mustvraag moet daarom per se (positief) beantwoord worden en moet door

middel van verificatie aangetoond kunnen worden. Alle mustvragen samen geven

een minimaal en elementair niveau van de bedrijfsnoodorganisatie aan.

. Vraag.

NB: Een vraag beschrijft de overige kwaliteiten van de bedrijfsnoodorganisatie.

2. Verificatiepunt.

NB: Tastbare elementen van de bedrijfsnoodorganisatie, zoals documenten of feitelijk-

heden geconstateerd in gesprekken of bij waarnemingen tijdens bezoek op de locatie.

3. Beoordelingsaspect:

o Gedocumenteerd, op papier of in elektronische vorm;

o Georganiseerd, in de Praktijk.

4, Toelichting en referenties.

De hoofdonderwerpen ziin naar analogie met de hoofdstukken van de ISO 14001-norm

voor milieuzorg ingevuld, De mustvragen zijn door de samenstellers van het instrument

vastgesteld op basis van eisen vanuit de regelgeving en hun gezamenlijke visie op wat

vanuit de stand van de techniek minimaal vereist dient te worden. E|\/ERGOS gaat dan

ook uit van een integrale beoordeling van de gehele systematiek van een bedrijfsnood-

organisatie. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn voor bepaalde begrippen en

wetten afkortingen gebruikt. Voor de betekenissen hiervan wordt u verwezen naar de

tabel met afkortingen in hoofdstuk I (p. 5B).

3.3 Noodorganisatie beoordelen

Een beoordeling kan worden uitgevoerd door deskundìgen van het bedrijf of cloor een

externe organisatie. EMERGOS geeft een bedriif de mogelijkheid om de beoordeling van

de noodorganisatie te objectiveren, de werking daarvan transparant te maken en aan te

tonen hoe aan eisen is voldaan.

De beoordeling van de bedrijfsnoodorganisatie kent globaal de volgende stappen die,

afhankelijk van de toepassing van EMERGOS (zie begin van dit hoofdstuk 3), kunnen

worden ingezet:

1. Afbakening van de reikwijdte;

2. Onderzoek van bedrijfsdocumentatie;

3. lnterviews met verantwoordelijke directie, managementlijn, sleutelpersonen en uit-

voerenden van de bedrijfsnoodorganisatie, technische diensten, personeelsvertegen-

woordiging;

4. Bedrijfsrondgang en waarneming beoordelaar;

5. Eindoordeel.

c.,^r^^ñ,¡^^, ¡^ ¡ñri^h+inñ,,.n hôdriifcn^^.1^rñcniea+ìêc



De interviews kunnen zo worden voorbereid dat selecties van de vragen uit EMERGOS

kunnen worden gemaakt die toegespitsl zijn op de functie van de te interviewen per-

soon in het kader van de bedrijfsnoodorganisatie. Alle interviews tezamen dienen mini-

maal de mustvragen af te dekken. Alle mustvragen samen geven immers een minimaal
en elementair niveau van de bedrijfsnoodorganisaiie aan.

Bedrijven kunnen voor de beoordeling van de bedrijfsnoodorganisatie ook de ervaring
benutten die in het kader van kwaliteits-, milieu-, veiligheids- enlof arbozorgsystemen is

opgedaan. Omdat EIVERGOS de milieu- en veiligheidszorgsystematiek volgt, kan hel
onderzoek informatie putten uit beleid, procedures en dergelijke die ofwel zijn opgeno,
men in genoemde systemen (bijvoorbeeld de handboeken) dan wel speciaal op schrift
zijn gesteld in het kader van de bedrijfsnoodorganisatie. Een bedrijfsnoodplan en aan-
hangende deelplannen zijn daarvoor belangrijke bronnen, evenals instructies, checklis-
ten, opleidings- en oefenplannen en dergelijke.

Bij het beoordelen van de bedrijfsnoodorganisatie met behulp van EMERGOS kan per
vraagpunt worden vastgesteld of:

1. Voldaan is aan het vereiste in EIVERGOS, score: voldoet (bijvoorbeeld .,/);

2. Niet voldaan is aan het vereiste in EIVERGOS, score: een tekortkoming (bijvoorbeeld
o);

3. Een opmerking nodig is die beschrijft welk commentaar de beoordelaar heeft bij het

te scoren item (bijvoorbeeld tr),

Een beoordeling van het aspect documentatie (voor zover documentatie is vereist) en

het in de praktijk georganiseerd ztjn (zie kolommen midden in instrument), levert daar-

mee een totaalbeeld van het functioneren van de bedrijfsnoodorgan¡satie, De beoorde-
ling is gebaseerd op een oordeel van de auditors, De constateringen worden genuan-

ceerd met opmerkingen afhankelijk van het doel van de audit en hoe formeel deze wordt
uitgevoerd,

Op basis van de scores kunnen de volgende eindoordelen worden vastgesteld:
1. De bedrijfsnoodorganisatle voldoet. Aan alle hoofdonderwerpen wordt voldaan (alle

systeemelementen werken), er is aan alle mustvragen voldaan en aan B0% van de

ovenge vragen.

2. De bedrijfsnoodorganisatie voldoet aan de minimale eisen. Aan alle mustvragen is

voldaan, maar aan de overige eisen is niet of onvoldoende voldaan. Dit is bijvoorbeeld
het geval als documentatie onduldelijk is of ontbreekt, of wanneer het systeem onvol-
doende diepgang heeft,

3. De bedrijfsnoodorganisatie voldoet niet aan minimale vereisten. Het gaat daarbij om

vele - ook ernstige - tekortkomingen die leiden tot het dringend advies Ìot verbete-
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Toepassing van ËlVlERG0S

ring. Dit is bijvoorbeeld het geval als een hoofdonderwerp (systeemelement) op geen

enkele wijze aan vereisten voldoet, of omdat niet wordt voldaan aan de mustvragen,

Dit is bijvoorbeeld het geval als de bedrijfsnoodorganisatie op papier goed gedocu-

menteerd en doeltreffend lijkt, terwijl uit oefeningen blijkt dat de bedrijfsnoodorganisa-

tie niet volgens plan functioneert. Ook dan is een dringend advies nodig. Het gaat dan

om tekortkomingen die leiden tot aanvullende tekst waardoor duidelijk wordt waarop

de tekortkoming betrekklng heeft en wanneer deze, afhankelijk van de ernst, moet

worden opgelost.

Overige bevindingen worden genoteerd in de vorm van opmerkingen. Dit betreft bijvoor-

beeld documentatie die niet voldoet op minder essentiele onderdelen enlof referenties

en opsommingen in documentalie die verouderd zijn. Directe actie zal in die gevallen

niet noodzakelijk zijn.

Afhankelijk van de soort audit en het doel ervan kunnen aanvullende opmerkingen wor-

den gemaakt. Het doel van de audit en de wijze van rapporteren dienen voorafgaand

aan de audit te worden vastgesteld, Afhankelijk van het doel van de audit dient een

beoordeeldeling bij voorkeur door een deskundige persoon (o.a. met audittraining) te

worden gedaan.



4 EMERG0S checklist

De checklist voor de inrichting van de (bedrijfs-)noodorganisaties is volgens tabel 1 op-
gebouwd. Deze tabel kan ook als quick scan van de bedrijfsnoodorganisatie worden
benut, zie bijlage 2 (p. 66).

Tabel 1. Overzicht hoofdonderwerpen en onderwerpen EMERGOS

Hoofdonderwerp 0nderwerp Pagina

1. Algemeen 1.1 Noodorganisatie systematisch georganiseerd * 22

2. Beleidsvorming 2.1 Strategische doelen *

2,2 Beleidsuitgangspunten -

zó

23

3. Risicoanalyse
en Plan van
aanpak

3.1 Inventarisatie en beoordeling risico's .

3.2 Herkenning van nieuwe risico's

3.3 Bijhouden van ontwikkelingen, wettelijke en
andere eisen

3.4 Plan van aanpak (inclusief verbeterprogramma)

25

zo

27

27

4. Ondersteunende
maatregelen
bedrijfsnood-
organisatie

4.1 Organisatie en verantwoordelijkheid .

4.2 Samenwerking .

4.3 Opleidingsplan sleutelpersonen in de
bedrijfsnoodorganisatie

4.4 Communicatie intern .

4,5 Communicatie extern *

4.6 Beheer van documenten en gegevens .

4.7 Onderhoud middelen en voorzieningen

4.8 Voorzieningen *

29

30

31

ÒZ

34

OF

.tÕ

5. Preparatie 5.1 lnrichting repressieve organisatie *

5.2 lnzelbaarheid leden bed rijfsnoodorgan isatie -

5.3 lnzetbaarheid middelen en voorzienìngen "

5.4 Noodvoorzieningen -

JO

.JO

óo

,1t
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EIVIERG0S checkl¡st

Hoofdonderwerp 0nderwerp Pagina

5.5 Oefenprogramma (.)

5.6 Leren van oefening en training

5.7 Testen middelen

3B

eo

39

6. Repressie 6.1 In werking stellen bedrijfsnoodorganlsatie

6.2 (Bedrìjfs-)procesbeheersing in noodsituaties .

6.3 (Bedrijfs-)noodplan *

6.4 Communicatie tijdens ongevallen/calamiteiten 
-

40

40

40

42

7. Nazorg en
herstel

7.1 Nazorg medewerkers *

7.2 Herstel bedrijfsproces

7.3 Evaluatie oplreden bedrijfsnoodorganisatie

44

44

44

L Controle en
corrigerende
maatregelen

8.1 lnspecties -

8,2 Ongevallenonderzoek 
*

8,3 Registraties "

8.4 Audit

45

45

45

45

9. Beoordeling
door directie

9.1 Jaarverslag

9.2 Beoordeling effectiviteit bedrijfsnoodorganisatie

N.B. De onderwerpen die met een. ziin gelabeld, ziin indicatief voor organisaties met

een projectmatig karakter. Het zal mede van de duur van het proiect afhangen of al

deze vragen van toepassing ziin. De overige vragen ziin voor hen niet of in mindere

mate van belang.

Geb ru i kte af ko rti n g e n :

AB - Arbobesluit 2007

ARìE = Aanvullendevoorschriftenrisico-inventarÌsatieen-evaluatie

AW = Arbowet2007

BrW = Brandweerwet 1985

BRZO = Besluit risico's zware ongevallen 1999

GB = Gebruiksbesluìt 2008

PGS = Publikatiereeks Gevaarlijke stoffen

WOR = Wet op de ondernemingsraden

46

46

svctpêm voor de inrinht¡n0 van bedriifsnoodoroanisaties 21



1, Algemeen
E
oo

flEÉ=
Ë€
=t)eÐVerificatie Toelichting en referenties

11 Noodorganisatie systematisch georganiseerd

Zijn de preventie,

preparatie, repressie,

nazorg en herstel bij

ongevallen/calamiteiten
als geheel systematisch
georganiseerd?

0rganigram bedrijf en

Beschrijving (veilig-

heids-)management-
systeem / handboek en

Elementen samenhan
gend georganiseerd,

ja! De bedrijfsnoodorganisatie is 0nderdeel van het

totale veiligheidsmanagementsysteem,
Systematisch georganiseerd houdt in dat:
. alle nodige maafegelen zrjn getroffen,
. implementatie van maatregelen is gevorderd,
. de werking aantoonbaar is,
. aan minimale eisen is voldaan en
. er sprake is van onderlinge samenhang van de

maatregelen (elementen)

AB Artikel 2 5a (veiligheidsbeheerssysteen)

BRZ) Artikel 5 (o a veilighe¡dsbeheerssysteen)

G e bru i ks be sl u it AtIi kel 2. 3. 6 (o ntru i n i ng so rg an i s ati e)

OHSAS 1BO01

NTA 8112 ser¡e

NTA B620

22 EMERGOS'



2, Beleidsvorming E
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EMERG0S checklist

Verificatie Toelichting en referenties

1

2.1

2.1.

Strategische doelen

ls het beleid expliciet Beleidsverklaring t.a,v, ja tr
gericht0ppro-actie, bedr¡fsnoodorgani-
preventie, preparatie, satie en

repressie, nazorg en Plan van aanpak (PvA)

herstel van ongevallen/
calamiteiten?

ja!

Beleidsverklaring t a v, bedriifsn00d0rganisatie

kan deel uitmaken van veiligheidsbeleid Het beleid

beschrijft uitgangspunten v00r het te bereiken presta-

tieniveau van de bedrijfsn00d0rganisatie,

BRZ) Artikel 5, lid 2 (document)

BRZ) Attikel 5, lid 3 (veiligheidsbeheerssysteen)

BBZ0 Aftikel 5, lid 4 (hezienÌng veiligheidsbeheers-

systeen en docunent)

Behalve uit de risicoanalyse kan de reikwijdte verder

worden afgeleid uit de v0lgende documenten:
. Vergunningen 0m bedrijf te m0gen uìtoefenen 0f

geb0uw te m0gen benutten (bijvoorbeeld gebruiks-

vergunning of milieuvergunning);
o (Bedrijfs )noodplan met details reikwr.idte en

motivatie uitsluitingen.

C0ntinue verbetering is expliciet uitgangspunt v00r

beleid.

Een beschrijving van de beleidscyclus kan zijn opge

nomen in hel kader van een managementsysteem.

Zie ook paragraaf 1 4 met beschrijving beleidscyclus

AW Arl¡kel 3
lS0 14001 (milieu)

0HSAS 1 8001 (veil¡ghetdsmanagement)

Toont Raad van Bestuur of directielid betrokkenheid

b¡ bedrijf snoodorganisatie door:
. 0ndertekening beleidsverklaring;
. Betrokkenheid directie zichtbaar in uitvoering BN0
. lnzet adequate middelen om beleid op alle niveaus

te verwezenlijkeni
. Agendering BN0-zaken in directie-/management-

team

Van belang is dat bij de opbouw van de bedrijfsnood-

0rgânisatie en procedures voor de bestrijding van

ongevallen/calamiteiten de pri0riteiten vaststaan t a,v

bescherming mens, milieu- en bedrijfsbelangen,

Daarnaasl is het noodzakeìijk 0m criteria voor op-

schaling van ongeval naar verschillende niveaus van

de calamiteit vast te leggen.

2.1.2 ls de reikwijdte van de

bedrijfsnoodorganisatie
vastgelegd?

Risicoanalyse en

Beleidsverklaring en

Bedri¡fsnoodplan

21 3 ls het beleid gerichl oP

conlinue verbetering?

21 4 ls er sprake van

topmanagement
commitment?

22 Bele¡dsuitgangspunten

2.21 Heeft het bedrijf beleid

voor de bestrijding van

ongevallen/calamite¡ten

en Prioriteiten gesteld

m,b,t. bescherming

van mensen, milieu en

bedrijfsvoering?

Beleidsverklaring of
managementcycìus in

managementsysteem

en

Plan van aanpak

Goedkeuring bedrijfs-
noodpìan en

Verslag directiebeoor-

deling

Plan van aanpak
Beleidsverklaring

Risicoscenario's

Bedrijfsnoodplan

jau

jatr
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2. Beleidsvorming

E¡sen

222 Heeft het bedrrjf

aantoonbaar materieel

& middelen toegekend
voor de ontwikkeling
en instandhouding van

de bedrijfsnoodorga-
nisatie?

223 Zijn concrete beleids-
doelen gesteld t,a,v.

de ontwikkeling en
prestatie van de BNO?

22 4 Heeft het bedrijf
expliciet gesteld als

uitgangspunt voor haar

activiteiten minimaal

de wetgeving m,b,t,

bedrijf snoodorganisa-

ties na Îe leven?

Verif¡cat¡e

Beschr¡ving van de

beleidsdoelen

Beleidsverklaring

Eoo

gE
ËË
= rl¡Èã

Budqet

Toelichting en referenties

Er dient een budget te zijn voor de uitvoering van

het Plan van aanpak en de instandhouding van de

BN0, 0ok voor het verbeterpr0gramma dient budgel

vrijgemaakt te worden,

Voor oefeningen en v00r act¡viteiten van sleutelper-

sonen in hel kader van de BN0 moet tijd en geld

vrrjgemaakt worden

De functies van de sleutelpers0nen moeten w0rden

0pgen0men in functie0mschrijvinqen

Beleidsdoelen dienen SIVART geformuleerd te zijn,

dwz:
. Specifieki
. l\4eetbaari
. Aantrekkelük en aantoonbaar;
. Realistisch;
. Tijdgebonden

Hiermee brengt het bedr¡jf tot uitdrukking dat het

de wettelijke eìsen zal respecteren als minimum

veiligheidsniveau,

AW Artikel 3 (doeltreffende maatregelen volr eerste

hulp bij ongevallen e.d.)

AW Atf¡kel 15 (b¡jstand 0p geb¡ed van BHW

BRZ) Artikel 5, lid 3 (veiligheidsbeheerssysteem)

BRZ) Arlikel 9 (actueel veiligheidsrapport)

BrW Artikel 13 (bedr¡jfsbrandweel

EMERGOS"
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EMERG0S checklist
3. Risicoanalyse en

Plan van aanPak

Eisen Verificatie Toelicht¡nq en ref erenties

3.1 lnventarisatie en beoordeling van risico's

311 Heeft het bedrijf een

volledig en betrouwbaar

overzicht van interne en

externe risico's?

Risico inventarisaties

en

Risicoanalyses

ja!

ja!

ia!

Alle relevante risic0's m0eten w0rden geinventari-

seerd en geëvalueerd:

. lMilieu;

. Arlloi

. 0verige
Rl&E-methode t0egespitst 0p bedrijf (stak)

Rl&E-methode specifiek voor processen

Rl&E moet actueel zijn

De Rl&E moet worden aangevuld mel risico's die

buiten het bereik van de Organisatie liggen, maar wel

v00r een 0ngeval/calamiteit kunnen z0rgen.

Risicoanalyses zijn er in verschlllende vormen: Rl&E

Arbowet, Kwantitatieve analyses, simulatie van r00k

en warmteontwikkeling, simulatie van evacuatie van

mensen uil ruimtes zoals een station.

AW At'tikel 5 (BI&E + Plan van aanpak)

AB Hoofdstuk 2, afdeling 2 (ARIE verplicht¡ngen)

Restrisico's zijn risico's dte door het bedrijf onvol-

doende d00r beheersmaatregelen zijn beheerst, maar

een zeer kleine kans van optreden hebben' en daar-

door aanvaard worclen door het bedriif Tevens belreft

hel risico's die samenhangen met het falen van een

reeds getrof f en veiligheidsmaatregel (bijvoorbeeld het

falen van een alarmeringssysteem)

Van elk (bedrijfslproces m0eten risico's bekend

zijn en - voor zover relevant - w0rst case scenario's

vastgesleld

AB 4 6 (voorkomen ongewìlde gebeurtenissen)

AW 15A (kennisnemen Rl&E door BHVI

Selectie en vaststelling van maatgevende scenari0's

m0eten z0rgen v00r een basis voor de dimensi0ner¡ng

van de bedrijfsnoodorganisatie

312 Heeft het bedrijf rest-

risico's t,a v processen

en activiteiten geiden-

tificeerd die - indien zij

niet meer beheersbaar

zijn - tot noodsituaties

kunnen leiden?

Ris¡coanalyses en/of

VR (VeiligheidsraPPort

voor BRZ0-plichtigen

en

Lijsl met gevolgen van

waarschijnlilke ongeval

len/calamiteiten

3,1 3 Zijn uit de risicoanalYse

scenario's afgeleid die

maâtgevend zijn voor de

wijze van besfijding van

noodsituaties?

Gaat de risicoanalyse

in op de risico's die

interne en externe

hulpverleners loPen?

Beschrijving maatge-

vende scenario's

Risicoanalyses

Welke basisaannames zijn er voor keuze en vaststel

ling van scenario's?

Informatie kan gehaald worden uit:

. Rl&E-rapport;

. Beschrijving van voorziene effecten van ongeval-

len/calamiteiten (gassen & dampen' asbesl,

contaminatie e,d );

. Aanvalsplannen,
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3. Risicoanalyse en
Plan van aanpak
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3,1,5 Gaat de risicoanalyse

in op de risico's die

derden lopen?

3 1 6 ls het voor de ongeval

len/calamiteiten-
bestrijding van belang

of bepaalde risico's
met v00rrang m0eten

worden beheerst?

Verif¡cat¡e

Risicoanalyses

0ngevalscenario's en

Pr¡oritering met befek-
king tot te nemen maat
regelen bij ongevallen/
calamiteilen

Toel¡chting en referent¡es

Denk aan:
. Gasten;
. Passagiers;
. Klanteni
. Passanten;
o Patiënteni
. Studenten/stagia¡res;
. Omwonendeni
. Aannemersi
. IZP'ers.

Deze groepen persOnen zijn wel aanwezig binnen de
0rganisatie, maar v00r hen gelden andere rechlen en
plichten, Zjj kunnen echter wel getroffen worden door
ongevallen/calamiteiten
Uitzendkrachten en vrijwilligers worden in d¡t verband
tot de 'werknemers' gerekend

Het stellen van prioriteiten bij ongevallen/calamitei
tenbestrijding is van belang 0m de effectiviteit hiervan
[e vergroten,

Denk bij het stellen van prioriteiten aan het in kaart
brengen van kwetsbare processen.

lVaak specifieke risicoanalyses zoals van nieuwe
(bedrijfsJprOcessen en zorg dat daarin de vertaalslag

naar de bedrijfsnoodorganisatie gemaakt wordt
Nieuwe risico's kunnen bijvoorbeeld 0ntstaan bij:
. Re0rganisatie, fusie, verschuiven van manage-

mentpositie die van belang js voor BNO e d ;. Procesverandering;
. Nieuw en verbouwi
. Herinrichtingi
o Toename klanten en bezoekersi
. Introductie nieuwe (gevaarlijke) stoffen

Afwrlkingen in het bedrijfsproces die niet van tevoren
kunnen worden ingeschat (zoals de hierboven gege

ven voorbeelden) kunnen o a zijn:
. lncidenten;
. 0ngevallen;
. Klachten

hlikel 5 AW (RI&E + Plan van aanpak)

3.2

3.2. 1

Herkenning van nieuwe lisico's

ls er een procedure

om nieuwe risico's te
analyseren en te beoo¡-'

delen wat de betekenis

daarvan is voor de
preparatie en repressie

van de BNO? Worden

ervaringen mel het be

drijf sproces, gebaseerd

op niet voorspelbare

afwijkingen, hierin ook
betrokken?

Procedure risicoana

lyse en

Regislratiesysteem af-
wijkingen bedrijfsproces
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EMERG0S checklìst

Verificatie Toelichting en referenties

Bijhouden ontwikkelingen, wetteliike en andere eisen

3,3 1 Zijn er medewerkers

aangewezen die verant-

woordelijk zijn gesteld

voor het oP de hoogte

blijven en communi-

ceren van de inzichten

en ervaringen in de

bedrijfstak, stand van

regelgeving, techniek

ed?

3 3.2 Heeft het bedrijf een

toegankelijk overzichl

van eisen waaraan de

bedrijfsnoodorganisatie
moet voldoen?

3 3 3 ls inzichtelìjk hoe de

bedrijf snoodorganisatie

voldoet aan van loePas

sing zijnde eisen?

Procedure monitoring !
ontwikkelingen

Register van toepassing ja tr
zijnde wetgeving en

andere eisen

De procedure regelt verantwo0rdelijkheden voor het

verkrijgen, beoordelen, distribueren en archtveren van

documenten en informatie d¡e relevant zijn v00r de

bedrijf snoodorganisatie,

Het bedrijf kan zich op de hoogte houden d00r:

. I idmaatschappen van beroepsverenigingen;

. Seminarsi

. Literatuuroverzichten;

. Abonnement vakbladen, wetswijzigingen;

. Publicalies van de overheid;

. Websites

Communicatie hierover kan plaatsvinden d00r middel

van bijvoorbeeld voorlichting, interne scholing of

instructies, intranet en publicaties.

Denk aan:
. Concerneisen;
. Polissenverzekeraars;
. Bedrijfsrichtlijnen loss control-/risicomanagement;
. l\4¡lieuvergunningi
. Technische normen

W et n í t ¡ e ub eh e e r (m i I i e uve rg u n n i n g)

Besluit brandve¡lig gebru¡k b0uwwerken (gebruiksver-

gunning dan wel gebruiksmelding)

BRZ} Attikel 22 (intern noodPlan)

AB A¡'tiket 2 5C (intern noodplan ARlE-bedriiven)

Het PvA moet SIVIART geformuleerd zijn:

. Specifiek;

. l\ileetbaar;

. Aantrekkelijk en aantoonbaar;

. Realistischi

. Tijdgebonden

Het hier bedoelde PvA kan eventueel gec0mbineerd

worden met het PvA zoals bedoeld in artikel 5 van de

Arbowet

3.4

3.4

Plan van aanpak (¡nclusief verbeterprogramma)

ls het beleid vertaald in Plan van aanpak (PvA)

operationele doel- en

taakstellingen t a,v.

welk prestatieniveau de

bedrijf snoodorganisatie

in een gegeven Perìode
wil hereiken?

Svsteem vo0r de inrichtinq van bedriifsnoodorganisaties



3. Risicoanalyse en
Plan van aanpak
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la3 4.2 Zijn u¡tvoeringsmaal

regelen opgenomen in

een resultaatgericht
Plan van aanpak dat,

waar nodig, is uitge-
splitst naar bedrijfs-
niveau en -onderdeel?

3 4.3 ls in het Plan van

aanpak vastgelegd
welke aanpassingen

en verbeteringen in de

komende periode zullen
plaatsvinden?

3.4 4 Heeft de 0R overlegd

over en ingestemd met
beleid en bedrijfsnood-
plan?

Ver¡ficatie

(Jaar-) Plan van aanpak

arbo, veiligheid of
bedrijfsnoodorganisatie
(BN0)

(Jaar ) Plan van aanpak

arbo, veiligheid of be-

drijfsnoodorganisatie

Correspondentie met
0R, 0C of
Verslaq

ja!

Toel¡chting en referenties

Het PvA geeft een oveÍzicht van v00rgen0men
eenmalige (verbeter-)activiteiten t b,v, de BNO en de
instandhouding daarvan,

Een PvA dient vasl te slellen:
. Wie voor een acliepunt z0rg draagl;
. Wanneer er resultaat moet zijn;
. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
. Welk budget beschikbaar is

Het PvA kan zijn opgenomen in een jaarplan

De periodieke en structurele activiteiten worden 0n
dergebrachl in bijvoorbeeld het veiligheidshandboek,
een opleidingsplan, een oefenplanninQ,

Formuleer een actieplan:
. 0verzichl verbeteÍpunten;
. lmpiementeren nieuwe maatregelen

Het bedrijfsno0dplan is een regeling in de zin van de
W0B. De 0R heeft daarover ¡nstemmingsrecht

AW Artikel 12, lid 2 (1verleg 0R BHV)

WqR Attikel 27, lid 1, onder e (instemningsrecht
bedrijfsnoodplan)
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4. 0ndersteunende maatregelen
bedrijf snoodorganisatie

ver¡ficatie Toelichting en referenties
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EIVIERG0S checklist

4.1

41

0rganisatie en verantwoordeli¡kheid

ls de plaats van de be

drijfsnoodorganisatie in

de (bedrijf s-)organ¡satie
geregeld?

Zijn de elementen voor

een systematische
aanpak van de bedrijfs-

noodorganisatie zoals in

dit instrument vereist,

geborgd?

0rganigram veilig-

heids-, milieu- eniof

arbomanagement

Beschrijving van de ja tr
elementen uit het

managementsysteem

die van toepassing zijn

op de beheersing van

ongevallen/calamiteiten

De relatie tussen de organisatie en de bedrijfsnoodor-

ganisatie m0et in kaart gebracht w0rden

Beschrijf de inrichting van de bedrijfsn00d0rganisatie

aan de hand van de in EMERGOS benoemde hoofd-

onderwerpen d w,z,:

1, Beleidsvorming þie 00k: AW Art¡kel 3, lid 1, onder

e (brandbestrijding en evacuatie); PGS 6 biilage 6

en 7 lselect¡e en u¡twerking scenario's))

2. Risicoanalyse en plan van aanpak (zie ook: AW

Artikel 5 (Bl&E en Plan van Aanpak))

3, Ondersteunende maatregelen en preventie

4 Preparatie

5 Repressie lzie ook: AW Artikel 5 (BI&E en Plan van

aanpak), Ar gevallen waar

gevaarlijke ziin - iuridische
basis BBZ0 (¡ntern nood\lan);

AW Artikel 15, lid I (aangewezen BHV'ers), ErW

Arti kel I 3 (b e d ri ifsbra n dwe e r)

6, Nazorg

7 Controle en corrigerende maatregelen.

B Beoordeling door de directie.

Z0rg v00r verankering van de bedrijfsnoodorganisatie

in het managemenlsysteem

De gen0emde elementen kunnen deel uitmaken van

de in het bedrijf in werking zijnde managementsyste'

men, In EIVERGOS is de opbouw van lS0 14001 en

0HSAS 18001 gevolgd

Zorg voor een organigram van de organisatie waarin

posities van sleutelpersonen van de BN0 zichtbaar

z)n,
Zorg voor een duidelijke verdeling en samenhang tus-

sen taken, bevoegdheden en verantwo0rdelijkheden

en leg dit schriftelijk vast.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

dienen in de organisatie bekend le zijn

Denk aan:
. Management;
. Bevoegdheid hulpverleners 0p te rOepen;

. Hoofd BHV;

. Ploegle¡ders;

. BHV-ploegen;

. Bedrijfsbrandweer;

. Deeltaken: gidsen, brandbestrijding' spoedeisende

medische hulp, redding enz,

ia!

Zijn taken, verant-

woordelijkheden en

bevoegdheden van

sleutelpersonen in de

bedrijf snoodorganisatie

schrif telijk vastgelegd?

0rganigram van de

operationele organisatie

en

Toekenning functies en

Vâsllegging taken,

bevoegdheden en

verantwoordelijkheden
(TBV)

jatr
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4. 0ndersteunende maatregelen
bedriif snoodorgan isatie

Verificatie
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41.4 Heeft een directielid de

verantwoordelr.Jkheid

voor de bedrijfs
noodorganisat¡e in

portefeuille?

41.5 ls (Zijn) er (een)

vertegenwoordige(s)
aangewezen die

namens de directie
verantwoordelijk is

(zijn) voor de uitvoering

van de ontwikkeling
en instandhouding van

de bedr¡jfsnoodorga-
nisatie?

4 1 6 ls de hiërarchie/bevel-
Irjn tijdens ongevallen/
calamileiten eenduidig

en vastgelegd?

Functieomschrijving ja!

Functieomschrijving,
schriftelijk besluit of
aanstelling en

Bevoegdheid van

vertegenwoordiger om

ongevraagd te advise-
ren aan de directie

Beschrijving bevellijn

tijdens repressie in
bedrijfsnoodplan

jatr

Toelichting en referent¡es

Deze vertegenw00rdiger kan in het bijz0nder belast
zijn met de BNO, Deze taak zal meestal deel uitmaken

van de portefeuillehouder veiliqheid, arbo en/of
milieuzorg

Zorg voor de aanwijzing van deze persoon,

De vertegenwoordiger w00nt het managementteam-/
directieoverleg bij

Vertegenwoordiger heef t f inanciële bevoegdheid

BRZ) Atfikel 5 (preventiebeleid, document)

Volgens de Brandweerwet is de burgemeesler eind-
verantwoordelijk voor grote ongevallen/calamiteiten
Deze verantwo0rdelijkheid delegeert hij/zij doorgaans

aan de bevelvoerder c q (Hoofd) 0fficier van dienst
van de brandweer. Zorg daarom voor afstemming

met deze persoon Zorg ook voor afstemming met
geneeskundige hulpverlening, politie en externe

organisaties,

Het management richt zich op zaken die niet met de

directe repressie te maken hebben, deze zijn waar
nodig gedelegeerd aan de bedrijfsnoodorganisatie die

de noodactiviteiten coördineert in samenspel met de

branrlweer

Afspraken over externe en wederkerige hulpverle

ning: bedrijfsverzamelgebouw, gebouwcomplex of
bedrijvencomplex
Afspraken over gezamenlijke BHV-organisatie die

dekkend voor situatie dienen te z¡jn,

BRZ) Atlikel 7 (dom¡no-effecten)

Zorg voor een Overzicht van de relaties van het bedrijf

VCA-verplichting kan van toepassing zijn

AW Artikel 19 (verschillentle werkgevers)

4.2 Samenwerking

4.2.1 Heeft het bedrijf, indien

het voor het effectief
bestrijden van ongeval-
len/calamiteiten (ook

die extern ontstaan)

afhankelijk is van

samenwerking mel an-
dere bedr¡lven, dit ook

onderling geregeld?

4 2 2 Past het bedrijf een
procedure toe voor het
regelen van werkaf-
spraken met (onder-)

aannemers ten aanzien

van preventieve maat-
regelen, alarmering,

ongevallenbestrijding en

samenwerking met be-
drijf snoodorganisatie?

Schrif telijke overeen-

komst, verslag overleg

of werkafspraken

. 
Indien er sprake is van

samenwerking, is deze

eis een mustvraag

Werkinstructie of

Toolbox en

Veiligheids- en gezond-

heidsplan

ja!
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4.3 0pleidingsplan voor sleutelpersonen in de bedriifsnoodorganisatie

EMERG0S checklist

Toel¡cht¡ng en referenties

Zorg v00r een relatieschema (zie loelichting 4 2 2)

Denk aan hulpverleningsorganisalies zoals:

brandweer, medische hulpverlening, politie en

overheidsdiensten zoals milieudienst,

BBZ0 Attikel 22, lid 1 en bijlage lV (intern noldplan)

Maatgevende scenario's in het kader van ongevallen-

bestrijding moeten w0rden vastgesteld en besproken

met hulpverleningsOrganisaties In afspraken voor

samenwerking moeten deze scenario's worden

verwerkt,
Tevens moeten er afspraken gemaakt w0rden

rondom:
o (Uitgestelde) alarmering. Denk hierbij aan de wijze

van alarmering en de vertragingsfactor,
. Gidsfunctie Een gids is iemandvan hetbedrijf die

externe hulpverleners begeleidt d00r hen wegwijs

te maken op locatie,
. Aanvalsplan
. Gezamenlijke oefen¡ngen en de evaluatie daarvan
. Crisìsbeheersing, Zorg voor afstemming lussen

het eigen bednjfsn0odplan en het gemeentelijke

rampenbestrijdingsplan
. Reservering van capaciteit en de inrichting van

noodvoorzieningen bij een 0ngeval/calamiteit

Denk hierbij aan vluchtgelegenheid (zelfredzaam-

heid), verblijfsgelegenheid voor geëvacueerden en

speciale medische zorg

Kwalificaties (- kennis en ervaring) moeten worden

vastgelegd voor bijvoorbeeld:
. HBHV;
. Ploegleider;
. Leden BHV-organisatie;
. Leden crisisteam;
. Receptie en bewaking;
. Technische dienst;
. In te zetten deskundigen
. Commandantbedrijfsbrandweer;
. Bevelv0erders bedrijfsbrandweer;
. Manschappen bedrijfsbrandweer;
. Facility managers;
. Gebouwbeheerder

Leden van de BHV Organisalie dienen ervaren

met (bedrijfsJproces en bekend met techniek en

gebouwen te zijn

423 Vindtregelmatig
afstemming plaats

m.b t, ontwikkeling en

functioneren van de

BN0 met openbaar

bestuur (gemeente) en

hulpverleningsorgani-
saties?

4,2.4 ls de BNO afgestemd
met hulpverleningsoÊ
qanisaties?

4.3,1 Zijn kwalificaties
van sleutelpersonen

vastgesteld?

Ver¡ficatie

Verslag, agenda extern

overleg gemeente of

Bedrijfsbezichtiging
door overheidsver

tegenwoordigers en

hulpverleners

Verslagen of
Schriftelijke bevestigin-
gen van afspraken of
Relevante elementen

benoemd in bedrijfs-
noodplan

Functiebeschrijving of

Kwalificaties

auotôôm r¡^^r.1ô inr¡.hTin^ r,.n hôdrii+ann^d^rñânieâi¡oc



4, 0ndersteunende maatregelen
bedrijf snoodorganisatie

Verificat¡e

0pleidingsplan ja!
Toel¡chtirìg en ref erenties

Trainen is er0p gericht de vaardigheden van individu-

ele sleutelpers0nen 0p een bepaald niveau te brengen

en de samenwerking (onderling en met de resl van de

bedrijfsnoodorganisatie) te verbeteren.

0pleidingsbeh0efte kan worden 0ntleend aan:
. Rl&E;
. N0dige taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden in bedrijfsno0d0rganisatiel
. Wijzigingen 0rgan¡satie en personeelsverloop.

0pleid¡ngseisen moeten worden vâstgesteld

Let erop dat de planning van trainingen is afgestemd

op overige opleidingen van betreffende pers0nen

Registreer opgeleide personen

Houd certificaten/diploma's bij zoals die van BHV'er,

EHB0'er en bedrijfsbrandweerlid.
Evalueer opleidingen periodiek

Bekendmaking beleid, plannen, werking BN0 via:
. Voorlichtingsacties;
. Publicaties;
. lntranet
De meesl relevante elementen van de BNO moeten

door de medewerkers worden gekend

BRZ) At't¡kel 1 1 (kennisnening Veilighe¡dsrapport)

AW Añ¡kel 8 (v11rl¡chting en onderricht)
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4 3 2 ls er, uitgaande

van opleidings- en

trainingsbehoeften,
een opleidingsplan

vastgesteld voor alle
personen op functies
in de bedrijfsnoodorga
nisatie?

4 3 3 Zijn de opleidingen vol-

gens plan uitgevoerd?

Communicatie intern

4.4.1 ls het personeel op de

hoogte van de doelen

en opzet van de BN0?

4 4 2 ls het personeel voorge-
licht over wal te doen in

noodsituaties?

Register deelname ja !
opleidingen en

B0% van de opleidingen
gerealiseerd

Voorlrcntingsplan oI
publicaties of
Verslag, agenda,
presentielijsten van

werkoverleg of andere

besprekingen

Voorl¡chlingsplan of
Voorlichlingsmateriaal

ia!

jatr AW Art¡kel 8 (vo1fl¡cht¡ng en jndenicht)

4.4.3 Weten bezoekers,

aannemers en ovenge

derden wat van hen in

geval van nood wordt
verlangd en op welke

voorzieningen zij kun

nen rekenen?

Posters of
lnstructies of
Werkvergunningen of

0ntruimingsplatte-
gronden

lVaak samenwerkingsaf spraken met aannemers

Zorg voor informatie aan bezoekers, bijvoorbeeld

achter 0p bezoekerspasjes 0f via f0lder

EMERGOS"
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EIVIERG0S checklist

Eisen Verif¡catie Toelicht¡ng en referenties

4 5,3 ls mel hulpverlenings-
organisaties afgestemd

welke inzet nodig is

gegeven een bepaald

ongeval/calamiteil?

4,5 4 ls periodiek overleg met

de overheid geregeld?

Verslag overleg

Verslag, agenda-overleg

met overheid

45 Communicatie extern

4.5 1 Zijn van risico's de

eventuele externe

consequenlies kenbaar
gemaakt aan naburige

bedrijven of organisa-

ties, vervoerders e d

en heeft afstemming
plaatsgevonden over

te nemen acties bij

noodsituaties die voor

hen van invloed zijn?

4,5.2 ls periodiek overleg met

hulpverleningsorganisa-
ties (brandweer, Politie,
geneeskundige hulPver-

lening) geregeld?

Publicaties of ja D
Verslag, agenda van

bijeenkomsten

en

Resultaten van overleg

Versìag, agenda

periodiek overleg met

brandweer, medische

hulpdiensten en

ziekenhuizen

Tijdens dit overleg kan o a aan de orde komen:

. Bedrijfsbeleid;

. Bedrijfsnoodplan;

. Wiizigingen in installaties;

. Bijzonderheden bedrijf,zie 4 2 4.

Afhankelijk van de grootte en aard van de risico's van

het bedriif dient dit overleg jaarlijks tot vier keer per

iaar plaats te vinden

Het materieel & middelen van de eigen organisat¡e

en de hulpverleningsorganisaties dienen op elkaar

afgestemd te zijn

Denk bij overheid aan bijvoorbeeld de gemeente,

Milieudienst en de Arbeidsinspectie

Tijdens dit overleg kan o,a aan de orde komen:

. Bedrijfsnoodplan;

. Wüzigingen in installaties;

. Actualiteit rampenbestrijdingsplan

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf dient dit

overleq jaarlijks tot vier keer per jaar plaats le vinden

Wijs een persoon aan voor de conlacten mel klanten,

media en overige relaties

Stel een procedure klachtenbehandeling in,

AW Atlikel 7 (info publiek gevaarliike stlffen)

BRZ} Atlikel 18 (inzage Veiligheidsrapport)

4,5,5 ls er vastgesteld

hoe onder normale

omstandigheden met de

media en omwonenden,

passagiers, klanten e.d

zal worden gecom-

municeerd over doel en

opzel van de bedrijfs-

noodorganisatie?

Comm u n icatieplan

Svsleem voor de inrichtin0 van bedriifsnoodorqanisaties 33



4. 0ndersteunende maatregelen
bedrijf snoodorganisatie
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46 Beheer van documenten en gegevens

4 6 1 ls er een procedure

voor de goedkeuring,

uilgifte en actualisering
en verspreiding van

documenten?

4 6 2 ls er een register
waarbij duidelijk
verwezen wordt naar
procedures die voor de

bedrijfsnoodorganisatie
van toepassin0 ziln?

4 6 3 ls er een systeem

voor het eenduidig iden-
tificeren van geldige

procedures en andere

documenten?

4.6.4 Zijn alle op de

bedrijfsnoodorganisatie
van toepassing zijnde

documenten en over-

eenkomsten actueel

en in te zien door

sleutelpersonen?

Procedure goedkeuring,

uitgifte, actualisering en

verspreiding documen-
ten en

Bekendheirl vân de

documenten bij de

medewerkers

Register procedures

ldentificatiesysteem
documenten en

Relevante documenten
op eenduidige wijze
gecodeerd

Procedure goedkeuring,

uitgifte, actualisering
en verspreiding docu-
menten

Beschikbaarheid van

rampenplan gemeente

of

Beschikbaarheid van

rampenbestrijdingsplan
gemeente

De procedure regelt verantwo0rdelükheden v00r het

verkrijgen, distrìbueren en archiveren van documen-
ten v00r de bedrijf snoodorganisatie,

Het gaat 0m documenten die lrelangrijk zijn voor de

uitv0ering van de BN0. Denk aan plannen, procedu

res en instructies

Het register procedures bevat een gedocumenleerd

overzicht van voor de bedrijfsnoodorganisatie rele-
vante documenten.

ldentificatie actuele versie documenten
Deze eis geldt ook voor elektronische documenten,

Z0rg v00r het bijhouden van de status van documen-
ten (c0ncept, definitief, ingetr0kken enz )

Sleutelpersonen zijn in dit verband bijvoorbeeld 00k
arbo- en milieustaf naast HBHV en anderen,

Behalve interne d0cumenten zijn ook externe d0cu-
menten van belang voor het bepalen van de vereiste

kwaliteit van de BN0,

Het betreft onder andere de v0lgende d0cumenten:
. Bouwvergunningen;
. l\¡ilieuvergunningen;
. Verzekeringspolissen;
. Samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven.

Het rampenplan van de gemeente maakt inzichtelijk
h0e de rampenbestrijding in haar algemeenheid bin-
nen de gemeente is geregeld

Het rampenbestrijdingsplan maakt duidelijk hoe een

ongeval/calamiteit bij een specìfiek bedrijf w0rdt
bestreden.

34 EMERGOS"
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47 0nderhoud middelen en voorzieningen

4.7.1 ls er een systeem van

onderhoud van instal-
laties zoals bedoeld bij

4,8 1,531en5,4,1?

47 2 ls er een systeem van

inspecties, onderhoud,

keuringen en tests
van veiligheidskr¡tieke

installaties, apparatuur
en hulpmiddelen?

48 Voorzieningen

4,8.1 Z¡jn eisen en maatrege

len op grond van risico-
analyses vertaald in de

benodigde technische
maatregelentav:
. Waarschuwing;
. Het beperken van de

gevolgen van onge-
vallen/calamiteiten,
en

Het ondersteunen

van hulpverlening?

0nderhoudsplan en

Register van onder

houdsactivileiten en

Goede staat van mid-
delen

Deze eis is alleen van

toepassing indien er
geen andere formele

borging plaatsv¡ndt van

deze eis door bijvoor

beeld lS0 9001 of VCA

Aanwezigheid van en in ja !
goede staat verkerendel

Detectie- en

Alarmeringssystemen
en

Technische maal
regelen gericht op

ondersteuning van de

hulpverlening en

Technìsche maatrege-
len ter beperking van de

gevolgen en

Kritische voorzieningen

zijn beveiligd tegen mis-
bruik en beschadiging

0nderh0ud is gericht op het ter beschikking hebben

van middelen ten tijde van ongevallen/calamiteiten,
Zorg voor:
. Confacten voor onderhoud;
. Register van te keuren middelen;
. Technische preventieve middelen, n00dv00rzienin

gen, hulpmiddelen;

Stel een programma op voor:
. lnspectie;
. Testsi
o (Her )keuringen
Regel dit zo nodig in contracten

Stel een programma op voor:
. Inspectie;
. Testsi
. (Her)keuringen

Regel dit zo nodig in contracten

. Waarschuwingssystemen dienen in orde te zijn 0m

in geval van een ongeval/calamiteit de schade te

beperken. Denk aan melders van:
. Brandi
. Gas of damp- en vloeistofontsnapping;
. loniserende stralingi
. V00r de mens schadelijke organismen

Ten aanzien van de ondersteuning van hulpverlening

moet gedacht worden aan de volgende factoren:
. Aanrijroutes / vrije weg hulpverleners. Zorg voor

een verkeersplan van het tenein en de directe

omgeving ten behoeve van noodsituaties,
. l\ileetsyslemen en computer- en softwarefaciliteiten

v00r simulatie ontwikkeling 0ngeval/calamiteit
. Speciale hulpmiddelen of voertuigen.

Van belang is tevens dat andere voorzieningen die

gericht zijn 0p het beperken van ongevallen/calamitei-
ten in orde zijn, Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
. Containment van gevaaf ijke stoffen, organismen e d ;

. Noodstroom enwatervoorzieningen;

. Beschermingsruimtes zoals beschermde controle'

kamersi
. Vluchlr0utes. Denk âan vluchtwegen binnen en

buiten het gebouw, r0utesignalering en verlichting

AB 3,7, 3.8 (blusvolz¡eningen), 3.9

0nderhoudsplan en

Register van onder
houdsactiviteiten en

Goede staat van mid-
delen

ja!
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1

5,1

5,1

lnrichting repressieve organisatie

ls er een speciale Bedrijfsnoodplan

organisatie beschikbaar
voor het bestrijden
en beperken van de

gevolgen ongevallen/
calamileiten?

lnzetbaarheid leden bedrijf snoodorgan¡satie

Noodorganisatie zo nodig verbijzonderd naar

bijvoorbeeldl
. BHV-ploegen;
. Bedrijfsbrandweer;
. Speciale eenheden of funclies;
. Crisisteam

Bedrijf snoodorganisatie beschreven in (bedriifs )

noodplan,

BrW Aft¡kel 13 (bedr¡ifsbrandweel

Be sl u it Bed rijf s b ra n dwe re n

Zowel tijdens normale 0mstandigheden als tijdens

bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld tijdens een

personeelsfeest) dienen er voldoende middelen en

gekwalificeerd personeel beschikbaar te zijn 0m te

kunnen reageren op ongevallen/calamiteiten,

De bezetting dient voldoende sterk te zijn conform

eisen en conform planning en zij dient bovendien ge-

kwalificeerd en getraind te zijn, Houd bij de bezetting

ook rekening met ziekte, vakantie en 0ntslag Z0rg

v00r c0nsignatie, d w,z. het verplicht beschikbaar zijn

van bepaalde personen

AW Attikel 1 5, lid 3 (1rganisat¡e BHV)

Denk aan de volgende hulpmiddelen:
. 0ngevalbestrijdingsmiddelen
. EHBO middelen;
. Vluchtmiddelen (ook voor personen met beperkin

gen);
. Beredding;
. l\4aterieel hulpverleners;
. Communicatiemiddelen;
. l\¡eetapparatuur;
. PBIV hulpverleners;
. Emissiebeperkende middelen,

ls er een procedure die

waarborgt dat tildens

normale en bijzondere

bedrijf somstandigheden
de bedrijfsnoodorga-
nisatie adequaat kan

reageren op ongevallen/

calamiteilen?

Procedure en

Regelingen m b t.

1. Sterkte,

2, Inzetbaarheid,

3 0proepbaarheid,
4, Vervanging en

5. Consignatie.

5.3 lnzetbaarheid middelen en voorzieningen

5 3.1 Zijn voldoende hulpmid-

delen en uitrusting
van de bedrijfsnood-
organisatie paraat

voor het bestrijden van

maatgevende ongeval-

scenario's?

Beschikbaarheid

hulpmiddelen

FMFRGOS'
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EIVìERG0S checklist

Eisen Ver¡f¡cat¡e Toelicht¡ng en ref erent¡es

54 Noodvoorzieningen

5 4 1 Zijn er voldoende n00d- Meldìngssysteem en

v00rztentngen aanwezrg

en in goede conditie?

Alarmeringssysteem en

0proepsysteem en

0nf uimingssig na le -

flng en

Verzamelplaats geëva-

cueerden en

Registratiesysteem
geëvacueerden, gewon-

den,vermistened en

Middelent.bv beheer
gebìed ongeval/cala-
miteit

5 4 2 ls de voorrang voor

aangewezen c0mmunt-
catiekanalen/
-lijnen in noodsiluaties
gegarandeerd?

Toekenning lijnen

Beschrijving systeem

0ommunicatiemidrielen

Meldpunt bekend en bemenst,

Talen bedrijf gesproken

Bereikbaarheid geregeld

lVeldpunt bekend en llemenst
Talen bedrijf gesproken,

Bereikbaarheid geregeld

Voldoende dekking llinnen bedrijf
Denk ook aan: snelle loegankelijkheid van gegevens

van te alarmeren personen, afdeljngen, instanlies e d

Sleutelpersonen direct en 0ngestoord oproepbaar
l\4aak bereikbaarheidsafspraken

Z0rg v00r schuilplaalsen tegen direcle effecten
ongeval/calamiteit

Verzamelplaats is aangewezen en bekend

Beschikbaarheid is geregeld.

C0mmunicatiemiddelen zijn aanwezig.

Allernatieve verzamelplaats is beschikbaar

Perso0n voor starlen en beheer registratie aange-
wezen.

l\4aak een koppeling met personeelsadminislratie,

Coördinator terrein tijdens noodsituatie aangewezen,

Regel afzetting en afsluiting,
Bewaking van het gebied

Toegangsregeling en idenlificatie bevoegden,

Z0rg v00r toegang tot speciale n00dlijnen

Communicatiemiddelen dienen ook geschikt te zijn

voor noodsiluaties
Z0rg erv00r dat aanvullende communicatiemiddelen
beschikbaar zijn (portofoons, zendf requentie)

Zorg voor C-2000 syleem indien vereisl,

Gebru iksbesluit At tikel 2. 8.1

jan

5 4 3 ls een noodcommunica-
tiesysteem beschik
baar zodra normale

communicatiemiddelen
uitvallen?

5 4 4 ls een cris¡scentrum

besch¡kllaar of snel in
te richten?

Locatie en inrichting
mel benodigde mid-
delen

Denk aan:
. Locatie en ruimtei
. Doelmatigheid;
. Communicatie en overige hulpmiddelen;
. Voorzieningen

e,¡.+^ôñ,,^^r d^ iñri^hrin^,,.ñ hôdri¡{on^^d^r^ôñi.ôr¡ô.



5, Preparatie

Verificatie

5,4 5 Zijn er speciale ruimtes Locatie en inrichting

ingericht 0f snel in te met benodigde mid-

richten ter ondersteu- delen

ning van de bedrijfs
noodorganisatie?

Toelicht¡ng en ref erenties

Denk aan:
. EHB0-kamer;
. Schuilplaats hulpverleners;
. Garagebedrijfsbrandweer;
. Tijdelijke informatielijn/call center

Beschikbaarheid meetapparatuur/diensten,

Computermodellen voor ondersteuning interpretatie

van gegevens over verl00p calamiteit (r00k0ntwikke-

ling, reizigersstromen)

Beveiligingsmiddelen 0m processen 0f infrastructuur

veilig te stellen (bijvo0rbeeld aard¡ng)

Aanwiizing deskundigen

Uit het oefenprogramma dient de relatie met scena

rio's te blijken.

Door oefening wordt bereikt dat alle functies van

een BN0 op adequate wijze uitgeoefend worden in

samenhang met andere functies ten tijde van een

ongeval/calamiteit,
Z0rg v0or een systematische opzet van de oefening

AW Att¡kel 15, lid 3 (organ¡satie BHl|

Er moet geoefend worden in samenwerking met de

bedrijven waarmee een samenwerkingsverband be-

staat, maar 00k met de bedrijven waarmee geen sa

menwerkingsverband bestaat (biivoorbeeld s0mmige

buurbedrijven) moet rekening gehouden worden

lJit risicoscenario's moet blijken welke hulpvefenings

organisaties lrij welke oefening van belang zijn,

Denk aan:
. Dekking van scenario's;
. 0pbouw moeilijkheidsgraad oefeningen bij licht/in

donker enz,i
. Werkelijkheid nagebootst, inclusief inzet van

'L0TUS'-slachtof fersi
. Systematische opzet oefening,

In de training moet aan de orde komen:
. 0mgang met paniek slachtoffers/getroffenen;
. 0mgang met paniek/sfess hulpverleners

E
o
@

gÊ
>èE€
=aÈÐ

5 4 6 Zijn de benodigde

specifieke apparatuur
en lreveiligingsmiddelen

aanwezig en door des-

kundigen in te zetten?

55 0efenprogramma

5 5 1 ls het oefenprogramma
gebaseerd op maatge-
vende scenario's?

5,5,2 ls er een planning die

voolziet in per¡odieke

oefening en training van

alle functies in de be

drijf snoodorganisatie?

Aanwezigheid middelen

en beschrijving van hun

toepassing

Beschrijving van de ja !
inhoud van oefeningen

0efenplanning en

Alle functies ingeroos-

terd en voor

80% van de functies
gerealiseerd

ia!

5,5 3 ls in de planning een

regelmatige oefen¡ng

met omliggende
bedrijven/deelnemers
opgenomen?

5.5,4 ls in de plann¡ng een

regelmatige oefening

met hulpverleningsorga

nisaties opgenomen?

5 5 5 Zijn oefeningen vol-

doende realistisch?

5 5 6 ls in de oefening

opgenomen het omgaan

en voorbereid zijn op

paniek, emotie en

gf0epsprocessen van

mensen onder druk?

0efenplanning of
Werkafspraken of
Beschrijving van de

inhoud van oefeningen

0efenplanning

Beschrijving inhoud

oefeningen

Beschrijving inhoud

oefeningen

FMFRGOS'



5.5.7 ls geoefend op rele- Oefenprogramma

vante elementen vân rie

noodorganisatie?

5.6 Leren van oefen¡ngen

5,6..1

EIMERG0S checklist

Toelichting en referenties

Denk aan:
. Alarmeren;
. Brandbestrijding;
. EHBO;
. 0ntruim¡ng;
. Schadebeperking;
. Salvage,

ls aandacht besteed aan het 0efenen van improvi

satievermogen?

Kom met een voorstel voor verbetermaatregelen en

implemenleer deze,

Zijn de resultaten
van de tra¡n¡ngen en

oefeningen stelselmatig
geëvalueerd en verlaald
in verbetermaafe
gelen?

Verslag evaluatie en

overzicht verbeleÊ
punten

5.71

5.7 Testen middelen

Worden de middelen Planning en

die nodig z¡jn bij het Verslagen

functioneren van de

bedrijfsnoodorganisatie,
regelmatig getest?



6. Repressie

Eisen
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6,1 ln werking stellen bedrijfsnoodorganisat¡e

6.2 (Bedrijfslprocesbeheersing in noodsituaties

61.1 Zijn beslismomenten

eenduidig geformuleerd

met betrekking tot het

onderbreken van het

(bedrilfs-)proces voor

het bestrijden van een

ongeval/calamiteit?

6 21 ls er een regeling voor

het afschakelen van

bedrijfsinstallaties in het
geval van een ongeval/
calamiteit?

6 2 2 Zijn er maatregelen ge-

troffen om de omvang

van het ongeval/de

calamiteit te beperken?

6 2 3 Wordt bij nieuw en

verbouwactiviteiten
rekening gehouden mel

beperkle werking van

de BNO en waar nodig

aanvullende noodvoor-

zieningen?

6 2 4 Zijn op het (bedrijfs-)
proces gerichte

noodprocedures be

schikbaar?

Bedriifsnoodplan

Heeft het bedrijf/de

organisatie voorzien in

een bedrijfsnoodplan?

Criteria voor beslismo- ja tr
menten

Producliehandboek
of beschrijving van

noodprocedures

Scenario's in bedrijfs-
noodplan

Veiligheids en gezond

heidspìan

Noodprocedures
(bedrijfs-)proces

Alle procedures, ja n
instructiesed diein
EMERG0S voor de

werking van bedrijfs-
noodorganisatie zijn

vereist, zijn opgenomen

of vermeld in het
bedrijfsnoodplan

Denk aan zaken zoals:
. Wanneer wordt het noodplan in werking gesteld?

. Welk materieel & middelen worden wanneer

ingezet?
. Wanneer worden brandweer, geneeskundige hulp-

verlening, politie en andere externen gealarmeerd?

. Wanneer gaat men over tot 0ntruiming, stopzetten

bedrijfsproces?

Ten tijde van een ongeval/calamiteit kan er m0gelijk

een c0nflict ontstaan tussen bedrijfsbelangen en

de doelstellingen van de bedrijfsn00dorganisatie Er

moeten daar0m duidelijke criteria w0rden vastgelegd

0mtrent m0menten waarop bedrijfsprocessen w0rden

stilgelegd en noodafschakelprocedures in werking

worden gesteld Denk hierbij aan afschakeling van

bijvoorbeeld c0mputers en machines,

Probeer een tweede ongeval te voorkomen en de

effecten van het ongeval of de calamiteit zoveel

mogelijk in te sluiten om verdere verspreiding te

voorkomen,

ls vastgeìegd hoe de plaals van het ongeval/de

calamiteit kan worden geìsoleerd opdat de rest van

de bedriifsvoering kan doorgaan?

lVaak afspraken met aannemers

Denk aan:
. Aanbrengen tijdelijke alarmeringssystemen e,d.;
. Afschakeling energievoorziening;
. Afschakeling c0mputernetwerken en andere

circuitsi
. Sl00p- en verbouwwerkzaamheden.

Emergency shutdown procedures

Stil alarm / actief alarm

Het bedrijfsnoodplan bevat alle elementen v00r

preparalie, repressie en nazorg

BRZ) At'tikel 22 (¡ntern n1odplan)

PGS 6 5 4 4 1 (intern noodplan)

AW At't¡kel 5, lid 3 (PvA)

AB Att¡kel 2,5c (¡ntern noodplan ARIE-bedriiven)

6.3

6.3.1

EttEanncs
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EMERG0S checklisl

Toelichting en ref erenties

In het bedrijfsnoodplan moeten alle procedures zijn

opgen0men die v00rtvl0eien uit de risicoscenario's

Zorg voor differentiatie naar verschillende alarm

fasen, voor opschaling en voor dekking van de

alarminstallatie,

Denk aan:
. Wie leidt de ontruiming?
. Welke fasen kent de onfuiming?
. Waa[ is de verzamelplaats?
. Welke hulpmiddelen zijn er 0m te ontruimen?
. Systeem v00r personenregistratie en Ìelling,
. Systeem om slachtoffers te volgen,

Denk aan:
. Wie heeft de bevelvoering?
. Wannee¡- wordt het calamiteiten-/crisisteam

ingeschakeld?
. Overgang op bevel en samenwerking met hulp

diensten

Z0rg voor geneeskundige hulpverlening

Zorg v00r samenhang tussen het aanvalsplan van

de brandweer en het bedrijfsnoodplan,

Wijs een pers00n aan vo0r mediacontacten.

Zorg voor protocollen v00r 0mgang met de media

Wanneer worden de media I b v publieke berichtge

ving ingeschakeld?

0verdracht verantwoordelijkheden
0ntbinden operationele organisatie,

Denk aan bereddering, salvage, opstarten proces-

sen, uitwijkmogelijkheden voor opslag e d

6.3.2 ls het bedrijfsnood
plan voorzien van de

minimale procedures

voor de werking van

de bedrijfsnoodorga-
nisatie?

Verificatie

Procedures t,a v

Alarmering en

Hulpverlening bij brand

en geneeskundige

hulpverlening en

0ntruiming en

Leiding van ongevallen/
calamiteitenbestrij-
ding en

Beredding en

lndien van toepassing:

Aanvalsplan en

lvlediaplan en

Plan voor beëindigen

ongevallen/calamitei-
ten en

Plan voor herstel
processen en borgen

continuìïeit bedrijfs-
v0enng

ia¡

zie ook volgende pagina



6. Repressie

Verificatie

Plan voor opvang van

slachtof fers, gewonden

Plan voor eventueel

nodige quarantaine of

speciale behandeling

van medewerkers of

slachtoffers voorzie-
nrngen

Samenwerkings
overeenkomsten met

bedrijven en hulpverle

ningsorganisaties

Communicatie tÜdens ongevallen/calamiteiten

Toel¡chting en referenties

Tref een regeling v00r de Opvang van medewerkers,

slachtoffers en gewonden die hebben bloOtgestaan

aan schokkende gebeurtenissen, gewond ziin 0f 0p

andere wijze hulp behoeven.

Ga de inzetbaarheid van medische deskundigen na

(o a, arbodienst)

Z0rg v00r een registratiesysteem voor slachloffers,

Wijs een persoon aan die bevoegd is om een inrich-

ting voor slachtoffers te openen

Deze inrichting moetl
. Snel in te richten zijn;
. Alle benodigde voorzieningen hebben

Z0rg voor c0ntacten met hulpverleners.

Ga beschikbaarheid van hulpverleners na.

Wijs een persoon aan die bevoegd ìs om een quaran-

taine v00r slachl0ffers te 0penen,

Deze inrichting moet:
. Snel in le richten zijn;
. Alle benodigde voorzieningen hebben

Ga de inzetbaarheid van medische deskundigen na

Samenwerkings0vereenk0msten zijn dekkend v00r

deelnemende organisaties

Regel delegatie van verantwoordelijkheden (0,a,

bevelvoering, gezag ontruiming)

Zorg voor een duideliike taakverdeling

Regel levering menskracht en middelen

Maak afspraken over exlerne en wederkerige

hulpverlening,

Documentalie aanwezig bij beveiliging/bewaking of

receptie en bij het crisiscentrum

lnformatie moet:
. Volledig en goed toegankelijk ziini
. Logisch van opzet zijn;
. Leesbaar 0nder 0perâti0nele condities zijn (veld-

omstandigheden, druk crisiscentrum);
. Beperkl zijn tot v00r besluitvorming en taakvervul-

ling noodzakelijke informatie,

Gedocumenteerd dient te worden:
. lnformatie over bereikbaarheid sleutelpersonen,

hulpdiensten e d ;

. Inlormatie over gebouwen en lerreineni

. Informatie over (bedriifs )processen;

. lnformatie over aanwezige stoffen, Hierbij kan

gebruik worden gemaakt van het register gevaar-

lijke stoffen, productveiligheidsbladen, (bedr¡fs )

procesoverzichteni
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o
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1

6.4

6.4. ls alle benodigde

informatie ten tijde van

een ongeval/calamitett
snel beschikbaar en

toegankelijk en begr¡j-

pelijk voor personen in

stresscondities?

Beschrijving (schrifte- ja tr
lijke of elektronische)
documentatiestf uctuur

en toegankelijkheid op

plekken waar nodig

en

Documentatiesysteem
bedrijfsnoodplan

EltEDnnc6
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EIMERG0S checklist

Toelichting en referenties

. Effecten vrijkomende stoffen, straling, biologische

agentia, asbest Gebruik hierbij meetpr0t0c0llen

en risicobeoordelingsprolocollen;
. Effecten en reactieproducten van brand (straling,

verbrandingsproducten, vrijk0mend asbest)

Gebruik ook hierbq meelprotocollen en risicobe

oordel¡ngsprotocollen

Alle informatie dient beschikbaar en t0egankelijk

te zijn

AW Arlikel B (voorlichfing en 1nderr¡cht)

Betrokkenen zijn:
. Eigen bedrijfsonderdelen en leiding;
. Autoriteiten, denk aan de Arbeidsinspectie en de

Milieudienst, Zorg voor een c0nlaclpers00n t b v

deze aulorite¡teni
. Werknemersl
. Gasleni
. 0mliggende bedrijven en organisaties, Z0rg v00r

een c0nlactpersoon bii deze bedrijven en een

instructie voor het omgaan met autoriteiten;
. Omwonenden Z0rg voor een contactpersoon en

een procedure

Denk aan beschikbaarheid adresgegevens e.d

6 4.2 ls er een Plan voor

het verschaffen van

informatie aan betrok-
kenen?

6 4,3 Kunnen bij noodsitua-

lies speciale informa-

tienummers worden
geopend?

6.4 4 Zijn noodvoorzienlngen

voldoende beveiligd le-
gen ongewenst gebru¡k

en sabotage?

Ver¡ficat¡e

Aanwijzing conlact-
pers00n en c0mmunl-

catieplan

Beschrijving informatie

systeem

Beschrijving beveili-
grngen

jaD

PrOcedure t a.v, beslissing openen speciale infor'

matiekanalen

lnformatienummer beschikbaar,

lnformatienummer extern bekend maken

Z0rg voor (extra) bemensing van de telefooncen-

trale,

svslecm voor rie inrichlin0 van bedri¡[snoodorqanisaÏies



7. Nazorg en herstel

Toelichting en ref erenties

WordenbetrOkken Proceduredebriefing
medewerkers in de ingezette medewer-

bedrüfsnoodorganisatie kersof
na afl00p van hun taak Communicatieplan
gedebriefd?

7.2 Herstel bedrijfsproces

7.21

Zrln er procedures voor

de opvang van mede

werkeÍs d¡e slachtoffer
zijn van ongevalleni
calamiteiten en hun
familie?

Zijn er maafegelen
getroffen om terug te
kunnen keren naar de

normale bedrüfssitu-
atie?

7 3 2 Worden er verbeter-
maatregelen afgespro

ken en getroffen?

Procedure opvang

medewerkers

Adressen van bedrijven

die ingeschakeld kun-
nen worden en

Afspraken over uitwijk-
mogelijkheden voor

bedrijfsfuncties

Verbetermaatregelen

herkenbaar in

Plan van aanpak en

Effectiviteit van de

maatregelen beoordeeld

7.3

7 3.1

Evaluatie optreden bedrijfsnoodorgan¡sat¡e

Vindt er evaluatie plaats Schriftelijke evaluaties

van het optreden van de

bedrijfsnoodorganisatie
na een ongeval/cala-
miteit?

Zorg voor bijvoorlleeld:
. Afspraken Over 0pstarten en uitvOeren herstel-

werkzaamheden;
. Adressen van salvagebedrijven;
. Adressen van zusterbedrijven met dezelfde appara-

tuur;
. Back-up en uitwrlkmogelijkheden voor bijvoorbeeld

automatiserino,

Denk aan:
. Intern overleg;
. Overleg metoverheidshulpverleners
Zorg voor een verslag van de evaluatie

0ok oefeningen dienen geêvalueerd te worden
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8. Controle en corrigerende
maatregelen

Verilicatie

E
oo
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EIVIERG0S checklist

Toelichting en ref erenties

811

8.1 lnspecties

Worden middelen en

voorzieningen e d

regelmatig technisch
geTnspecteerd?

Worden regelmatig

brandveiligheidrondgan
gen gehouden?

8.2 0ngevallenonderzoek

Wordt in de Ongevalon- PÍocedure ongevallen-

derzoeksprocedure de onderzoek en

repressiefase geregis- Registratiesysteem

treerd en geanalyseerd?

Registraties

Maatregelen n a v inspecties en controles dienen

aantoonbaar te zrln in de verslaglegging 0f in

formulieren
Zie 4.7.2.

Brandveiligheidrondgangen worden d00r anderen dan

de onderhoudsdienst geh0uden, bijvoorbeeld door

afdelingsmedewerkers Deze betreffen bijvoorbeeld

het vrij zijn van vluchtwegen, gekeurd zijn van

brandblusmiddelen, functi0neren van vluchtrouteaan

duiding e d

Brj ongevallenonderz0ek dient aandacht te worden

besteed aan het beperken van de gevolgen van de

calamiteit,

Begistraties zijn noodzakelijk om resultaten van de

BNO te evalueren en te verbeteren,

Zie ook: 3 2 1, 3,3.2, 4.3 3, 4 6 2, 4 7 1, 4.7 2, 5.4.1,

6.3.2,8.21

lnspectieplan en

Controlelijsten

Planning

brandveiligheid-
rondganqen

812 ja!

8.2.1

8.3

o.J Worden relevante

activiteiten voor de BN0
geregistreerd?

Registraties van:
. inzelbaarheid bij

ongevallen/calamitei-
ten en

. deelname van perso-

neel aan oefeningen

en
. deelname van perso-

neel aan opleidingen

en
. ongevallen en rap-

portages en
. oefeningen en
. resultaten en audits

en
. evaluaties en
. onderhoud van

materieel & middelen

en
. blootstellihg aan

gevaarlijke stoffen
door leden van de

BNO

Worden regelmatig Planning en

auditsuitgevOerd? Auditrapportenen
Verbetermaatregelen
gerealiseerd en doel-

treffend

jatr



9. Beoordeling door directie

Verificatie Toelicht¡ng en referent¡es
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9,1,1

I 21 ls de bedrijfsnoodorga
nisatie door de direclie
beoordeeld op geschikl
heid en effectiviteit?

Planning periodieke ja !
beoordeling en bespre-
kingsverslag/af spraken

9.1 Jaaruerslag

Wordt van de werking
van de bedrijfsnood-
organisatie minimaal

iaaf ijks vers¡ag gedaan

aan de directie?

Jaarverslag

Beoordeling ef fectiviteit bedrijfsnoodorgan¡satie

Het jaarverslag vermeldt 0nder andere:
. Realisatie opleidingen en oefening;
. Aantal 0ngevallen en calamiteilen waarv00r de

bedrijfsnoodorganisatie hulp m0est verleneni
. Relevante resultaten externe c0ntacteni
. Realisatie activiteiten Plan van aanpak

lnput:
. Jaafverslag;
. Evaluatie externe gebeurtenissen;
. 0ntwikkelìng 0p grond van wetgeving in de bran

cheedi
. Evaluatie ongevallen/calamileiten;
. Evaluatie oefeningeni
. Evaluatie bedrijfsnoodplan;
. Aclualiteit Rl&E,

De directie heeft de taak om de effectiviteit van de

BN0 periodiek te beoordelen,

Verbetermaatregelen m0eten adequaat zijn voor
geïnventariseerde risico's

9.2.2 Worden de resultaten

van de directiebe
oordeling vertaald in

verbetermaatregelen?

Plan van aanpak
gerealiseerd

FMFRGNS¡
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þ Relevante regelgeving

Het beoordelingsmodel is zodanig opgezet dat de algemene wetgeving op dit gebied is

verwerkt, in die zin dat beoordelingselementen refereren aan minimale vereisten uit de

wetgeving (zoaìs van kracht op 1 ianuari 2010).

In EMERGOS zijn daartoe beoordelingselementen overgenomen uit de volgende wetten:

1. Arbowet;

2. Brandweerwet;

3. Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding;

4. Gemeentewet;

5. Wonrngwet;

6. Wet rampen en Tware ongevallen;

7. Wet milieubeheer;

B.Aanpassings- en invoeringswet veiligheidsregio's, Besluit veiligheidsregio's en Be-

sluit personeel veiligheidsregio's (de Tweede Kamer behandelt deze wetgeving begin

2OlO, publicatie staat gepland voor medio 2010).

De regels uit deze wetten die van toepassing zijn op bedrijfsnoodorganisaties van be-

drijven/organisaties, zijn in EMERGOS vertaald in vraagstellingen. Waar van toepassing,

is dit cursief zichtbaar gemaakt in de kolom toelichting en referenties. Deze vragen zijn

meestal als mustvraag gelabeld en vormen dus een onderdeel van het minimum pres-

tatieniveau dat in EMERGOS is aangenomen.

Behalve wetten die zich direct tot bedrijven (werkgevers) richten, zijn er wetten die zich

primair op de overheìd richten, zoals de Gemeentewet en de wet rampen en zware

ongevallen. Om de overheid haar taken goed te kunnen laten uitvoeren, dienen civiele

(rechts)personen (bedrijven) op diverse manieren hun medewerking te verlenen, door

informatie te verschaffen, of door (nood)plannen op te stellen.

Daarnaast zijn wetten van belang die zijn gericht op vervoerssystemen, zoals de Spoor-

wegwet (met name het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwe-

gen), waarin eisen worden gesteld aan de aanwezigheid van een calamiteitenorgani-

satie, en op de infrastructuur, zoals de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

(WARVW), waarin eveneens eisen worden gesteld aan de calamiteitenorganisalie van

de vervoerder en de beheerder.

De onder punt 1 tot en met B genoemde wetten worden verder toegelicht.

Ad 1. Arbowet
De Arbowet stelt dat het verrichten van arbeid is toegestaan, mits men zich houdt aan

de spelregels die in de regelgeving zijn vastgelegd. Belangrijk zijn de maalregelen opdat

er,ôlôôm,,^^r dô in¡i¡htinn ven hprlriifcnnndnrneniq¡tipc



werknemers zich snel in veiligheid kunnen stellen (artikel 3 AW) en het aanwijzen van

bedrijfshulpverleners en hun kerntaken (artikel 15 AW).

Naast de Arbowet is er ook het Arbobesluit, dat meer gedetailleerde voorschriften be-

vat. Zo moeten bedrijven met een ARIE-verplichting (de aanvullende risico-inventarisatie

en -evaluatie die geldt voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, die niet onder het BRZO-

regime vallen) ook een intern noodplan opstellen (artikel 2.5c AB). Bovendien is er het

instrument Beleidsregels, waarin wordt aangegeven hoe op praktische wijze invulling

gegeven kan worden aan de vaak kwalitatief en algemeen gestelde eisen.

Een belangrijk besluit is het Besluit risico's en zware ongevallen (BRZO). Dit uitvoe-

ringsbesluit is in totaal aan vier verschillende wetten gekoppeld: Wet rampen en zware

ongevallen, Wet Milieubeheer, Arbowet en Brandweerwet.

Ad 2, Brandweerwet
De Brandweerwet richt zich primair op de overheidstaak van brandpreventie en brand-

bestrijding. Het regelt de organisatie en instandhouding van brandweren op gemeen-

telijk niveau, gezamenlijke brandweren (al dan niet met vrijwilligers) en regionale brand-

weren,

Een op het bedrijfsleven geënt besluit is het Besluit bedrijfsbrandweren (BrW artikel 13).

De burgemeester kan, naar gelang het risico, een bedrijf verplichten een bedrijfsbrand-

weer op te richten en in stand te houden,

Ad 3. Wet kwaliteitsbevordering rampenbestr¡jd¡ng
Feitelijk heeft deze bovengenoemde wet gezorgd voor een aantal aanpassingen in de

volgende wetten: Brandweerwet 1985, Wet rampen en zware ongevallen, Wet genees-

kundige hulpverlening bij rampen, Wet rechtsposilionele voorzieningen rampbestrijders,

Wet op de economische delicten, Gemeentewet, Provinciewet en Politiewet.

De belangrijkste aanpassingen in deze wetgeving onder het kopje Kwaliteitsbevordering

betreffen:
. bevorderen van territoriale congruentie (in gewoon Nederlands: zorg da| de regio's

van brandweer, GHOR en Politie zoveel mogelijk gelijk lopen);
. verbeteren van de planmatige aanpak;
. verzekeren van de kwaliteit van de bedrijfsbrandweren;
. aanscherpen van het provinciale toezicht.

Ad 4. Gemeentewet
De Gemeentewet richt zich in eerste instantie op het gemeentebestuur. De Burgemees-

ter heeft tot taak de openbare orde en veiligheid te garanderen. In dat kader is hij/zij het
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Relevante regelgeving

hoogsle gezag bij de brand- en ongevalbestrijding, alsmede in het kader van de wet

rampen en zware ongevallen.

Ad 5. Woningwet
In de Woningwet (met name het bijbehorende Bouwbesluit) zijn bouwvoorschriften op-

genomen. Deze betreffen zowel nieuw te bouwen panden als bestaande gebouwen.

Deze wet stelt dat het verboden is een gebouw neerte zetten, tenzij met en conform een

verleende (bouwlvergunning. Het Bouwbesìuit regelt dit nader. Zo moet het gebouw

voldoen aan brandveiligheidseisen en voldoende ontvluchtingsmogelijkheden bieden.

Tevens worden in de Woningwet nadere regels gesteld ten aanzien van:

. Aanvullende veiligheidseisen;

. Ontruimingsplan;

. Ontruimingsoefeningen.

ln het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) zijn bijzondere eisen

gesteld m.b.t, de brandveiligheid. Dit Besluit heeft per I november 2008 (verreweg de

meeste) gebruiksvergunningen vervangen.

Ad 6. Wet rampen en zware ongevallen

Primair behandelt deze wet de taak van B&W om op te treden bij rampen en zware on-

gevallen op hun grondgebied. l\/et name de artikelen 2c en 11b van de wet verplichten

tot nadere informatie van "een ieder". Vooral bedrijven worden verplicht deze informa-

tie te verstrekken. Structureel is dat geregeld met het uitvoeringsbesluit Besluit risico's

zware ongevallen (BRZO).

Ad 7, Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer verbiedt het oprichten van een "ìnrichting", tenzij er een milieuvergun-

ning is afgegeven. Ook regelt deze wet de te nemen acties bij milieuongevallen en -inci-

denten. Tevens moet het bedrijf een incident direcl melden bij de overheid (artikel 17, lid

2 Wm). lndien de ongewenste gebeurtenissen grotere vormen (kunnen) aannemen, is te-

vens het BRZO (mede gebaseerd op Wet mllleubeheer) van loepassing, Met name artikel

22 (3RZO) verplicht sommige BRZO-bedrijven tot het opstellen van een intern noodplan

Andere wetten kunnen in specifieke situaties eveneens van belang zi)n zoals de Poli-

tiewet. Deze is met name van toepassing als bedrijven activiteiten op openbaar terrein

uitvoeren. Dan zijn paragrafen van de Politiewet van toepassing met betrekking tot het

regelen van de openbare orde en veiligheid

Ad L Wet op de veil¡gheidsregio's
Het wetsvoorstel tot het ìnstellen van veiligheìdsregio's is gedaan om burgers in ons
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land beter te beschermen tegen de risico's van brand, rampen en crises. Bovendien

kunnen zij een betere hulpverlening en nazorg krijgen als zij onverhoopt toch slachtoffer

worden van zo'n incident. Het welsvoorstel integreert de Brandweerwet 1985, de Wet

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (WShor) en de Wet rampen en

zware ongevallen (Wrzo). Hiermee heeft men tot doel een efficiënte en kwalitatief hoog-

waardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongeval-

len en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke

regie te realiseren.



¡fi
þ Verantwoording

EN/ERGOS is ontwikkeld in het kader van het TNO-programma Maatschappelijke veilig-

heid. TNo Arbeid heeft hierbij samengewerkt met KlwA en NIFV-Nibra. EIvERGOS is

ontwikkeld in een projectteam van deskundigen uit de samenwerkende organisaties

Een prototype van EMERGOS is in de eerste helft van 2001 in het kader van een audit bij

een zevental bedrijven en organisaties ingezet. De navolgende typen bedrijven hebben

meegedaan aan de pilotaudits: een vuurwerkbedrijf, een bouwprojectorganisatie ge-

richt op spoorwegtunnelbouw, een academisch ziekenhuis, een chemisch bedrijf, een

metrobedrijf, een elektrotechnisch productiebedrijf en een omroepbedrijf. Voorafgaande

aan de pilots is de opzet van het prototype beoordeeld en zijn suggesties voor verbete-

ring gedaan door de pilotbedrijven, enkele TNO instiluten, het Nederlands lnstituut voor

Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde

(NlvU) De auditteams bestonden uit deskundigen van TNO Arbeid, KIWA of NIFV-Nibra.

Op basis van de ervaringen tijdens de pilotaudits is EMERGOS bijgesteld'

Aan verschillende referenten is een visie op structuur en inhoud gevraagd. De referenten

waren deskundìgen van het NivU, het NIBHV, alsook prof.dr. A R. Hale, Sectie veilig-

heidskunde van de TU Delft, Mede door hun bijdrage kon EMERGOS in de huidige vorm

worden samengesteld.

De status van EMERGOS is afhankelijk van hoe partijen het systeem wensen toe te

passen. Het kan gebruikt worden als referentiekader voor een ontwikkelingsproces van

een bedrijfsnoodorganisatie of als een ijkinstrument voor het (laten) beoordelen van de

bedrijfsnoodorganisatie. TNO Arbeid, KlwA en NIFV-Nibra geven met EMERGOS een

gezamenlijke visie op het mìnimaal benodigde organisatieniveau van bedrijven ten aan-

zien van bedrijfsnoodorganisaties.
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44 zelfredzaamheid 31 , 56

procesbeheersing 21, 40

quaranTaine 42

rampenbestrijdingsplan 31, 33, 34, 56

rampenplan 34, 56

regisler 34,42

registratie 37, 45
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I Begrippenkader

Aanvalsplan: Plan bestemd voor de brandweer met plattegronden waarop aanduidin-
gen van de belangrijkste onderwerpen: wegen en vluchtwegen, blusmiddelen, lokalisa-

tie technische ruimten, toegangswegen, opslagruimten gevaarlijke stoffen, gasflesop-

slag enz. Zie ook Figuur B.

Bedrijfsbrandweer: Een organisatie binnen een bedrijf of inrichting met het oogmerk

het beperken van het brandrisico door repressief op te lreden bij brand, ongeval, on-
gevallen gevaarlijke stoffen, calamiteiten, (technische-) hulpverlening en bescherming

van het milieu. Een bedrijfsbrandweer kan zijn verplicht op basis van artikel 13 van de

Brandweerwet (1985) of dient te voldoen aan de richllijn van de Nederlandse Vereniging

voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).

Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan): Plan waarin de BHV-organisatie en de

BHV-procedures zijn beschreven in geval van een ongewenste gebeurtenis (van klein

tot groot). Dit plan kan opgenomen zijn in het (bedrijfs )noodplan. Zie Figuur B.

Bedrijfsnoodorganisatie (BNO): Het organisalorische gedeelte van een bedrijf dat

gericht is op het beheersen van de veiligheidsketen en in actie komt als zich een noodsi-

tuatie voordoet. Voor het gemak is in dit document steeds gesproken over bedrijfsnood-

organisatie. Dit kan echter ook gelezen worden als noodorganisatie, aangezien EMER-

GOS ook gebruikt kan worden door organisaties die niet als bedrijf in economische zin

getypeerd kunnen worden.

Bedrijfsnoodplan: Zie noodplan,

Beredding: Buitengewone maatregelen welke deels al voor, maar veelal ook na de

schadestop genomen moeten worden als voortzetting van salvage, om de kans op

verdere schade te voorkomen en zo mogelijk al vermindering te brengen in reeds op-
gelopen schade,

Calamiteit: ongewenste gebeurtenis van grote omvang c.q. ernstige ontwrichting van

het (bedrljfs-)proces.

Deelplan: een op zichzelf staand plan voor een bepaald aspect van de bedrijfsnoodor-

ganisatie dat verbonden is met het bedrijfsnoodplan,

Herstel: Omvat alle activiteiten die een bedrijf onderneemt om na een ongeval/calami-

teit de bedrijfsvoering weer terug te brengen tot een normaal niveau, zoals het opstarten

van bedrijfsprocessen, het repareren van faciliteiten, bodem- en waiersanering. In de

definitie van de veiligheidsketen is herstel in de fase nazorg inbegrepen.
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Beg ri ppenkader

Jaarverslag: Jaarlijks, niet verplicht verslag waarin het bedrijf onder meer rapporteert

over het resultaat en de voortgang van plannen en activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een

Arbo- of KAM-jaarverslag zijn.

Koepeldocument: Verzamel- en structuurgevend document dat alle relevante docu-

menten van de bedrijfsnoodorganisatie omvat en/of daarnaar verwijst

LOTUS: Persoon die een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kan uitbeelden. LOTUS

staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers

Nazorg: Alle activiteiten die na beëindiging van ongevalbestrijding door het bedrijf wor-

den uitgevoerd om blijvende gevolgen bij personen ie beperken, alsmede evaluatie van

het optreden van de bedrijfsnoodorgan¡satie. Denk hierbij aan zaken als traumaopvang,

personeelsbegeleiding, juridisch onderzoek en evaluatie.

Noodplan of Bedrijfsnoodplan/handboek: Het schriftelijk plan, o.a, wettelijk ver-

plicht voor een groep bedrijven volgens het BRZO, waarin beschreven wordt hoe te

handelen bij zware ongevallen en informatie uit te wisselen met de gemeente voor

het Rampenbestrijdingsplan, In het kader van EMERGOS breder toegepast: een

schriftelijk plan waarin slaat vermeld wat een bedriif heeft georganiseerd t.b.v. het

optreden van een noodsituatie. Het bedrijfsnoodplan kan dan ook worden gezien

als een koepeldocument waarvan deelplannen/procedures en dergelijke deel uit-

maken.

De verschillende soorten plannen die van toepassing zijn op een ongeval/calamiteit han-

gen samen zoals in Figuur B is weergegeven

Noodsituatie: Elke situatle veroorzaakt door ongeval of dreigende situatie, die het op-

treden van de bedrijfsnoodorganisatie tot gevolg heeft.

Oefening: Geplande activiteit gericht op het testen en trainen van de vaardigheden van

groepen personen onder nagebootste omstandigheden teneinde de kwaliteit van de

bedrijfsnoodorganisat¡e op een bepaald gewenst niveau te handhaven en de samen-

werking te verzekeren.

ongeval: Plotselinge, ongewenste gebeurtenis met schade of letsel tot gevolg.

ongewenste gebeurtenis: Gebeurtenis waarbij ongeval of brand zich voordoet, dan

wel een miìieu-incident plaatsvindt c.q. elke gebeurtenis met (potentiele) schade aan

mens of milieu.
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Plan van aanpak (PvA): een overzicht van voorgenomen eenmalige (verbeter)activitei-

ten t.b.v. de BNO en de instandhouding daarvan. Een PvA dient vast te stellen:

o wie voor een actiepunt zorg draagl,
. wanneer resultaat is afgesproken;
o hoe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld;
. welk budget beschikbaar is.

Preparatie: De voorbereiding door de bedrijfsnoodorganisatie op de vervulling van

haar functies tijdens ongevalbestrijding. Een voorbeeld van preparatie is het simuleren

van een ongeval in een oefensituatie.

Salvage: De eerste te nemen buitengewone maatregelen tijdens of meteen na repres-

sie, om samen met de belangrijkste bereddingsmaatregelen een schadestop te bewerk-

stelligen en de verdere beredderingswerkzaamheden mogelijk te maken.

Ramp (en zwaar ongeval): Gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de

algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele perso-

nen of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad,

en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende

discipline is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te be-

perken,

Rampenplan: Het plan, (verplicht) door de burgemeester en de gemeenteraad vastge-

steld, hoe een ramp of zwaar ongeval binnen de gemeente zal worden bestreden. Zie

Figuur B.

Rampenbestrijdingsplan: Het door de burgemeester en wethouders vastgesteld

plan hoe specifieke ongevallen gegeven een specifieke aard of plaats zullen worden

bestreden, doorgaans in overleg met het betreffende bedrijf . Zie Figuur B.

Repressie: Alle (uitvoerings-)maatregelen en procedures die in het kader van ongeval-

bestrijding noodzakelijk zijn om de gevolgen van een ongeval te beperken en te bestrij-

den. Het gaat dus om de daadwerkelijke bestrijding van incìdenten, zoals het blussen

van een brand.

Restrisico's: Risico's die door het bedrijf onvoldoende beheerst zijn, maar een zeer

kleine kans van optreden hebben, en daardoor aanvaard worden door het bedrijf. Te-

vens betreft het risico's die samenhangen met het falen van een reeds getroffen veilig-

heidsmaatregel (bijvoorbeeld het falen van een alarmeringssysteem).
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Begrippenkader

sleutelpersonen: Personen die bij het in werking treden van de bedrijfsnoodorgan¡sa-

tie een essentiele rol vervullen en zonder wie de organisatie niet zal draaìen.

Training: Trainen is erop gericht de vaardigheden van personen op een bepaald niveau

te brengen en de samenwerking te verbeteren. De verschillende soorten plannen die

Vantoepassingzijnopeenongevaì/calamiteithangensamenzoa|sinFiguurBisweer-
gegeven.

Brandweer: Bedrijf I organisatie: Gemeente:

FiguurB'Samenhangtussenenkelebelangrijkeplannendievantoepassingzijnopeen
calamiteit

zelfredzaamheid: Het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten, eventueel met behulp van schuilruim-

ten, of vluchten uit het bedreigde gebied en met ìn achtname van de omstandigheden'

Bedrijfsnood planAanvalsplan

Rampbestrìjd ingsPlan
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I Lijst gebruikte afkortingen

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen

AW Arbowet

ARIE Aanvullende voorsehriften Risico-lnventarisatie en -Evaluatie

BBB Besluit bedrijfsbrandweer

BHV Bedrijfshulpverlening

BNO Bedrijfsnoodorganisatie

BrW Brandweerwet

BRZO Besluit risico's zware ongevallen

EHBO Eerste hulp bij ongevallen

EN/ERGOS Emergencypreparednessenresponsegeorganiseerd

GHOR Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

HBHV Hoofd Bedrijfshulpverlening

HVO Hulpverleningsorganisatie

ISO international Organization for Standardization
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Lijst gebruikte afkortingen I

KIWA Organisatie voor onderzoek, certìficatie en advìes

NEN Nederlands Normalisatie-instituut

NIFV Nederlands lnstiiuut Fysieke Veiligheid - Nibra

ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen

OHSAS Occupatìonal Health and Safety Assessment Series

OR Ondernemingsraad

OC Onderdeelcommissie

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen

TNO Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TBV Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

V&G-plan Veiligheids- en gezondheidsplan

VCA Veiligheidschecklist aannemers

VR VeiligheidsraPPort

WOR Wet oP de ondernemingsraden
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| [ norrrren samenstellers EMERG0S

TNO Kwaliteit van Leven

Polarisavenue 151

Postbus 718

2130 AS Hoofddorp

Contactpersonen: Johan van der Vorm en Raphael Gallis

telefoon: O23 544 93 93

telefax: 023 554 93 94

www.tno. nllarbeid

KIWA Certificat¡e en Keuringen
Sir W. Churchilllaan 27 3

Postbus 70

22Bo AB Rijswijk

Contactpersoon: Peter Voshol

telefoon: O7O 414 44 85

telefax: O7O 414 45 BO

www.emergos.nl

www, kiwa, nllf i resafety

www. brandveiliggebruikbouwwerk.nl

Nederlands lnstituut Fysieke Veiligheid-Nibra
Kemperbergerweg 783

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Contactpersoon: Dick Arentsen

telefoon: 026 355 2236
telefax: 026 351 50 51

www.nifv.nl

Uitgeverij Kerckebosch bv
Postbus 122

3700 AC Zeist

telefoon: 03O 698 4222

telefax: O3O 698 4223

www.kerckebosch.nl

www.emergosonline.nl / emergos@kerckebosch.nl
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Bijlage 1.

Lijst in EMERG0S checklist genoemde
beschrijvingen, documenten, registraties e'd'

Deze lijst beval documenten die een organisatie moet kunnen verstrekken ten behoeve

van de audit van hun bedrijfsnoodorganisatie. In de onderstaande tabel zijn benoemd:

het documenttype, of het document gekoppeld is aan een mustvraag (cursief gedrukt

vraagnummer), onder welk nummer het benoemde document in de checklist is terug te

vinden, en op welke Pagina.

Document

Aanvalsplan

Afspraken over
uitwijkmogelijkheden

Auditplanning

Auditrapport

(Bedrijfs-)noodplan

Beleidsplan of -verklaring

Beschrijving beveiligingen
(tegen ongewenst gebruik
noodvoorzie n in g e n)

Beschrijving bevellijn

Beschrijving
documentatiestructu ur

Beschrijving informatiesYsteem
bij noodsituaties

Beschrijving inhoud oefening

Beschrijving kwalificaties
sleutelpersonen BNO

Beschrijving maatgevende
scenario's

Beschrijving systeem
comm unicatiem iddelen

Beschrijving (veiligheids-)

management systeem

Communicatieplan

Correspondentie OR inzake
instemming met BNO

EMERGOS checklist

3.1.4, 4.2.4, 6.3.2

7.2.1

8.4.1

8.4.1

2.1.2, 2.1.4, 2.2j, 3.4.4,
4.1.6, 4.2.4, 4.5.2, 5.1.1,

6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,1,

9.2.1

21 .1, 21 .2, 21 .3, 2.2.1 ,

2.2.4

6.4.4

4.1.6

6.4.1

6,4.3

5.5.7, 5.5.3, 5.5.s, 5,5.6

4,3.1

J, r.0

FÁO

1 .1.1 , 2.1 .3, 4,1 .2

4.5.5, 6.4.2,7.1.2

3.4.4

Pagina

25, 31, 41

44

45

45

23,23,23,28,
30, 31, 33, 36,
40,40,41-42,42,
46

23,23,23,23,
24

43

30

42

43

38, 38, 38, 38

31

.E

37

22,23,29

33,43,44

zo
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Bijlage 1

Evaluatie (verslag) oefeningen

Evaluatie (verslag) ongeval/
calamiteit

Functieomschrijving

Handboek managementsysteem

lnspectieplanning
nood voorzie n ln g e n

Jaarplan

Jaarverslag

Lijst gevolgen mogelijke
ongevallen (worst cases)

Maatgevende risico's
(beschrijving)

Mediaplan

Meetprotocol

Noodprocedures bedrijfsproces

Oefenplanning

Oefenprogramma

Onderhoudscontracten

Onderhoudsplan

Ontruimingsplattegronden

Opleidingsplan

Organigram bedrijf

Organigram
bed rijfs n ood o rg an i satie

Organigram (veiligheids-)
managementsysteem

Plan van aanpak

Plan voor beëindiging
ongevallen/calam iteiten

Plan voor de opvang van
slachtoffers, gewonden

Pian voor eventueel nodige
quarantaine of speciale
behandeling van medewerkers
of slachtoffers voorzieningen

5.6.1,9.2.2

7.31,9.2.2

2.2.2, 4.1.4, 4 1.5, 4.3.1

1.1.1

8.1.1

3.4.2,3.4,3

9.1.1,5.2,2

3.1.2

3.1.3

632
6.4.1

6.2.4

3.4.2, 5 5.2, 5.5.3, 5,5,4
trtr1881

4.7.1

4.7.1, 4.7.2

4.4 3

3.4.2,4.3,2

1,1,1

4.1.3

4.1.1

2.1 .1 , 2.1 .3, 2.21 , 2.2.2,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2,
7.3.2,9.1.1

6.3.2

o..t.z

6.3.2

39, 46

44,46

24, 30, 30, 31

22

45

28,28

46,46

25

OA

41

43

40

28, 38, 38, 38

38, 39

35

35, 35

i5Z

28,32

22

29

29

23,23,23,24,
27,28,28,29,
44,46

41

42

EMERGOS"



Plan voor herstel Processen
en borgen continuiteit
bedrijfsvoering

Planning beoordeling BNO door
directie

Polis verzekering

Procedure alarmering

Procedure behandeling externe
klachten

Procedure beredding

Procedure debriefing bij

noodsituatie ingezette
medewerkers

Procedure goedkeuring, uitgifte'
actualisering en versPreiding
documenten

Procedure hulPverlening

Procedure leiding ongevallen en

calam iteiten bestrijd i ng

Procedure ontruiming

Procedure monitoring
ontwikkelingen

Procedure ongevalonderzoek

Procedure opvang medewerkers

Procedure rìsicoanalYses

Procedure/regeling
inzetbaarheid leden
noodorganisatie

Productiehandboek

RampbestrijdingsPlan gemeente

Rampenplan gemeente

Register deelname oPleidingen

Register elementen BNO

Register gevaarlijke stoffen

Register onderhoudsactiviteiten,
te keuren middelen

Register procedures

Õ.ó.2

9.2.1

3.3.3, 4,6.4

o.ó.2

4.5.5

o.ó.2

7.1,2

4.6.1,4.6,2

6.3.2

Õ ó.2

o \i,¿

Ò.J. I

8.2.1

7.1 1

3.2.1

5.2,1

6 21

4.6.4

4.6.4

4.3.3,8.3.1

8.3.1

6.4.1

4.7.1, 4.7,2

4.6.2

BJ age

41

41

44

41

zt

46

27,34

41

oÒ

34,34

41

41

45

44

¿n

JO

40

34

Ò/

32,45

45

42

35, 35

34
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Bijlage 1

Regrster van toepassing zijnde
wetgeving en eisen

Registratiesysteem afwijkingen
bedrijfsproces (ongevallen e.d.)

Registratiesysteem
geevacueerden, slachtoffers

Risicoanalyses

Risicoscenario

R is ico- inve ntarisatie

Rl&E-rapport

Samenwerkin gsovereenkomst
met bedrijven

V&G plan

Vastlegging, taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

Veiligheidsrapport

Vergunningen

Verkeersplan voor noodsituaties

Verslag, agenda overleg met
bedrijven

Verslag, agenda overleg
hulpverleningsdiensten

Verslag, agenda overleg
overheid

Verslag, agenda werkoverleg
waarin BNO is besproken

Verslag directiebeoordeling

Verslag OR

Verslag testen middelen

Voorlichtingsplan of publicaties

(Werk-) afspraken met
aannemers

(Werk-) afspraken met
hulpverleningsd¡ensten

ooa

3.2.1, 8.2.1

5,4.1, 6,3,2

2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4,
3.1,5,4.1.2

2.2.1

3,1.1

3.1.4

4.2.1, 4.6.4, 6.3.2

4.2.2,6,2.3

3.4.2, 4.1.3, 4.1.6

Õ. LZ

2.1.2,3.3.3, 4.6.4

4.8.1

4.5.1

4.2.4,4,5.2, 4.5.3

ACA AAA

4.4.1

2,1 4,9.2.1

3.4.4

5.7.1

4.4.1, 4.4.2

4.2.2, 4.4.3,6.2.3

4.2.4

27

t^ aF

37,41,42

23,25,25,25,
DA DA

zc
at

30,34,42

30,40

28,29,30

at

23,27,34

33

31,33,33

31,33

\)Z

23,46

28

39

Ò2, Òz

30,32,40

31
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Bijl;age 1

(Werk-) afspraken met naburige
bedrijven (BHV-organisatie,
oefening, wederkerige
hulpverlening)

Werkvergunningen
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Bijlage 2.
Tabel quick scan bedrijfsnoodorganisatie

1. Algemeen

2. Beleidsvorming

3. Risicoanalyse en Plan van
aanpak

5. Preparatie

Bedrijfsnoodorganisatie systematisch
georganiseerd

Inventarisatie en beoordeling risico's

Bijhouden van ontwikkelingen,
wettelijke en andere eisen

Plan van aanpak (inclusief
verbeterprogramma)

Organisatie en verantwoordelijkheid

Opleidingsplan sleutelpersonen in de
bed rijfsnoodorganisatie

Beheer van documenten en gegevens

Onderhoud middelen en voorzieningen

Inrichting repressieve organisatie

Inzetbaarheid leden
bedrijfsnoodorganisatie

lnzetbaarheid middelen en
voorztentngen
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6. Repressie

7. Nazorg en herstel

B. Controle en corrigerende
maatregelen

9. Beoordeling door directie

B ijlage

In werking stellen
bedrijfsnoodorganisatie

(Bedri¡fs )procesbeheersing in

noodsituaties

Communicatie iijdens ongevallen/
calamiteiten

Evaluatie oplreden
bedrìjfsnoodorgan isatie

Beoordeling effectiviteit
bed rijfsnoodorgan isatie

Svsteem v00r de inrichtinq van bedrilfsn00d0rganisaties



Bijlage 3.
Tabel samenhang EMERGOS checklist (bedrijfs-)noodorganisatie,
lS0 9001:2000, lS0 14001:1996 en 0HSAS 18001: 2007

EMERGOS lso 9001

lnleiding 1 lnleiding 0

Algemeen 01

Procesbenadering 02
Verhouding tot ISO 9004 0.3

Integratie met andere
managementsystemen

04

Reikwijdte van EMERGOS 2 Onderwerp en
toepassingsgebied

Algemeen 1.1

Toepassing 12

Toepassing van EMERGOS 3 Onderwerp en
toepassingsgebied

EMERGOS checklist 4 Kwal iteitsmanagement-
systemen

4

Algemeen 1 Algemene eisen 41

Beleidsvorming 2 Kwaliteitsbeleid ÃQ

Strategische doelen 21 Kwaliteitsdoelstell i n gen 5.4.1

Managementcom mitment 51

Beleidsuitgangspunten 22 Continue verbetering 8.5.1

Risicoanalyse en Plan van
aanpak

3

lnventarisatie en beoordeling
risico's

31 Bepaling van producteisen 7.2.1

Beoordeling van producteisen 7.2.2

68 EMERGOS"



B ijlaqe

rso 14001 OHSAS 18001;2007

nedng 0 lnleiding 0

Onderwerp en
toepassingsgebied

Onderwerp en
toepassingsgebied

1

Onderwerp en
toepassingsgebied

1 Onderwerp en
toepassingsgebied

1

Milieuzorgsysteemeisen 4 Kwal iteitsmanagement-
systemen

4

Algemene eisen 41 Algemene eisen 41

MilieLrbeleid 42 Arbobeleid 4.2

Doelstelling en taakstellingen 4.3.3 Doelstellingen en programma's 4.3.3

lVilieubeleid 42 Arbobeleid 42

l\.¡lilieubeleid 42

Milieuzorgprogramma ('s) 4.3.4

Planning +o

Milieuaspecten 4.3.1 P ann ng 43

Wettelijke en andere eisen 4,3.2 Gevarenideniif icatie,
risicobeoordeling en vaststelling
van beheersmaatregelen

4.31

Wettelijke en andere eisen 4 Õ,2



EMERGOS rso 9001

Herkennen van nieuwe risico's Klantgerichtheid 52

Bijhouden van ontwikkelingen,
wettelijke en andere e¡sen

Plan van aanpak 34 Planning 54

Planning van het
kwalite its m an ag em e ntsysteem

5.4,2

Ondersteunende
maatregelen
noodorganisatie

4 Directreverantwoordelij kheid 5

Organisatie en
verantwoordelijkheid

41 Verantwoordelilkheid,
bevoegdheid en communicatie

ÃÃ

Directievertegenwoord i ger 5.5.2

Verantwoordeliikheid en
bevoegdheid

5.5.1

lnfrastructuur o.ó

Samenwerking 42 Klantgerichtheid 5.2

Werkomgeving 64

Opleidingsplan 43 Bekwaamheid, bewustzijn en
lraining

6.2.2

Communicatie intern 44 Verantwoordelijkheid,
bevoeqdheid en communicatie

55

lnterne communicatie trÃe

Communicatie extern /F Communicatie met de klant
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Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6 Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6

Milieuaspecten 4,3.1 Gevaren identificatie,
risicobeoordeling en vaststelling
van beheersmaatregelen

4.3.1

Wettelilke en andere eisen 4.3.2 Wettelijke en andere eisen 4.3 2

Planning 43

Milieuzorgprogramma('s) 4.3.4 Doelstellingen en programma's +. ú.\]

lmplementatie en uitvoering 44 lmplementatie en uitvoering 44

Structuur en
verantwoordelijkheid

4.4.1 lViddelen, taakverdeling,
verantwoordelij kheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4.1

Communicatie 4.4.3 Communicatie, participatie en
overleg

4.4.2

Beheersing van
werkzaamheden

4.4.6

Opleidingen, bewustzijn en
vakbekwaamheid

4.4.2 Bekwaamheid, training en
bewustzijn

4.4.2

Communicatie 4,4.3 Communicatie, participatie en
overleg

4.4.3

Communicatie 4.4,3 Communicaiie, participatie en
overleg

4 4.3
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Beheer van documenten en
gegevens

46 Docu mentatie-eisen 42

Algemeen 4.2.1

Kwaliteitshandboek 4,2,2

Beheersing van documenten 4,2.3

Onderhoud middelen en
voorztentngen

47 lVlanagement van mìddelen 6

Beschikbaar stellen van
middelen

6l

Voorzieningen 4B Beschikbaar stellen van
middelen

61

Preparatie 5

Inrichting repressieve
organisatie

51 Personeel o.l

lnfrastructuur o.J

lnzetbaarheid leden
bed rijfsnoodorgan isatie

52 Personeel ()¿

Algemeen 6.2.1

lnzetbaarheid middelen en
voorztenrngen

53 Beschikbaar stellen van
middelen

ot

Noodvoorzieningen 54 Beschikbaar stellen van
middelen

61

Beheersing van bewakings- en
meetapparatuur

76
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Documentatie van het
milieuzorgsysteem

444 Documentatie 4.4.4

Documentenbeheer 4.4.5 Beheersing van documentatie 4,4.5

Structuur en
verantwoordelijkheid

4.4.1 Middelen, taakverdeling,
verantwoordelijkheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4.1

Voorbereid zijn en reageren oP
noodsituaties

4.4.7

Voorbereid zijn en reageren oP
noodsituaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren oP

noodsituaties
4.4.7

Structuur en
verantwoordelijkheid

4,4.1 lViddelen, taakverdeling,
verantwoordelijkheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4.1

Voorbereid zijn en reageren oP
noodsituaties

4 4.7

Voorbereid zijn en reageren oP
noodsituaties

447 lVliddelen, taakverdeling,
verantwoordelijkheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4.1

Monitoring en metingen 4.5.1

Voorbereid z|n en reageren oP
noodsituaties

4.4,7 l\/iddelen, taakverdeling,
verantwoordelijkheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4,1

lVonitoring en metingen 4.5.1 Beoordeling van de naleving 4.5.2

Voorbereid zijn en reageren oP
noodsituaties

4 4.7 Voorbereid zijn en reageren oP

noodsituaties
4.4.7



EMERGOS lso 9001

Oefenprogramma trF Bekwaamheid, bewustzijn en
training

6.2.2

56 Bewaking en meting van
processen

Testen middelen F7 Bewaking en meting van
processen

4.2.3

6 Realiseren van het product

lñ werking stellen
bed rijfsnoodorganisatie

61 Verantwoordelijkheid en
bevoegdheid

F t1

(Bedrijfs-)procesbeheersing in

noodsituaties
6.2 Corrigerende maatregelen 8,5.2

Preventieve maatregelen 8.5.3

Bedrijfsnoodplan o.t Kwaliteitshandboek

Planning van het realiseren van
het product

71

Processen in relatie tot de klant 72
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Opleidingen, bewustzijn en
vakbekwaamheid

4,4,2 Bekwaamheid, training en
bewustzijn

4.4.2

Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4,4,7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7

Monitoring en metingen 4.5.1 Procesmetingen en monitoring 4.5.1

Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7

Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

447

Monitoring en metingen 4 5,1 Beoordeling van de naleving 4.5.2

lmplementatie en uitvoering 44

Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6 Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6

Voorbereid zijn en reageren op
noodsitaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4,7

Structuur en
verantwoordelijkheid

4.4.1 Middelen, taakverdeling,
verantwoordelijkheid,
toerekenbaarheid en
bevoegdheid

4.4.1

Voorbereid zijn en reageren op
noodsitaties

4 4.7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7

Beheersing van de
werkzaamheden

4,4 6 Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6

Voorbereid zijn en reageren op
noodsilaties

447 Voorbereid zijn en reageren op
noodsitaties

447

Documentatie van het
milieuzorgsysteem

4,4,4 Documentatie 444

Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6 Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6

Voorbereid zijn en reageren op
noodsitaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op
noodsituaties

4.4.7
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Communicatie tijdens
on gevallen/calamiteiten

64 Communicatie met de klant

Nazorg en herstel 7 Corrigerende maatregelen 8.5.2

Nazorg 71 Corrigerende maatregelen 8,5.2

Herste 7.) Corrigerende maatregelen 8.5.2

Beheersing van afwijkende
producten

B3

Evaluatie optreden
bed rijfsnoodorgan isatie

73 Algemeen B1

Bewaking en meting 8.2

Bewaking en meting van
processen

8.2.3

Bewaking en meting van
producten

8.2.4

Analyse van gegevens B4

Klanttevredenheid 8.2.1

Meting, analyse en verbetering B

Controle en corrigerende
maatregelen

I Meting, analyse en verbetering B

Inspecties B1 Meting, analyse en verbetering B
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Communicatie 4.4.3 Communicatie, ParticiPatie en

overleg

4.4,3

Voorbereid zijn en reageren oP

noodsitaties

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren oP

noodsituaties
4.4,7

Voorbereid zijn en reageren oP

noodsitaties

4 4.7 Onderzoek van incidenten,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5.3

Voorbereid zijn en reageren oP

noodsitaties

4.4.7 Onderzoek van inctdenten,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maalregelen

4.5,3

Voorbereid zijn en reageren oP

noodsitaties

4.4.7 Onderzoek van incidenten,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5.3

Afwijkingen en corrigerende en
prevenlieve maatregelen

4.5.2 Onderzoek van incidenten,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5,3

Controle en corrigerende
maatregelen

45 Procesmetingen en monitoring 4.5.1

Monitoring en metingen 4.5.1 Beoordeling van de naleving 4.5.2

Onderzoek van incidenten,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5.3

Controle en corrigerende
maatregelen

45 Controle 45

Controle en corrigerende
maatregelen

45 Controle
ÀF

Bijlage

Svsteem voo¡' de inrichtinq van bedriifsnood0rganisaties



EMERGOS lso 9001

Ongevallenonderzoek B2 Corrigerende maatregelen 8.5.2

Preventieve maatregelen 8.5.3

Registraties B3 Beheersing van registraties 4.2.4

Audit B4 lnterne audit 8.2.2

Beoordeling door de directie I Directiebeoordeling 56
Algemeen 5.r). I

Jaarverslag 91 lnput voor de beoordeling 5.6.2

Beoordeli ng effectiviteit
bedrijfsnoodorgan¡saties

9.2 lnput voor de beoordeling c.o.z

Output van de beoordeling 5.6.3

Betrokkenheid van de directie 51

Relevante regelgeving 5 Normatieve verwijzing 2

Begrippenkader 8 Termen en definities 3

Lijst in instrument
genoemde beschrijvingen,
documenten, registraties

Bijlage

1

Termen en definities

Ontwerp en ontwikkeling aa

Planning van ontwerp 7.3,1

Input voor ontwerp en
ontwikkeling

7,3.2

Output van ontwerp en
ontwikkelinq

Beoordeling van ontwerp en
ontwikkeling

7.3.4
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Afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4,5.2 Beoordeling van de naleving 4,5.2

Afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5,2 Onderzoek van incidenlen,
afwijkingen, corrigerende en
preventieve maatregelen

4.5,3

Registratie 4.5.3 Beheersing van registraties 4.5.4

M ilieuzorgsysteemaudits 4.5.4 lnterne audit 4.5.5

Beoordeling door de directie 46 Beoordeling door de directie 46

Beoordeling door de directie 46 Beoordeling door de directie 46

Milieubeleid 42

Structuur en
verantwoordelijkheld

4.4.1

Beoordeling door directie 46 Beoordeling door directie 46

Normatieve verwijzing 2

Termen en definities J Termen en definities 3

Termen en definities o Termen en definities 3

Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6 Beheersing van de
werkzaamheden

4.4.6

Biilage
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Verificatie van ontwerp en
ontwikkeling

Geldigverklaring van ontwerp
en ontwikkeling

Beheersing van wijzigingen in
ontwerp en ontwikkeling

7.3.7

lnkoopproces 7.4.1

Verificatie van het ingqkochte
product

Productie eh het leveren van
diensten

Beheersing van productie en
het leveren van diensten

7.5.1

Geldigverklaring van processen
voor productie en het leveren
van diensten

ldentificatie en naspeurwerk 7.5.3

Eigendom van de klant

Instandhouding van het product lFE
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