
'Heel ernstige dingen ziin hier
gelukkig nog niet gebeurd'
Suzanne Torenvliet

JoÌanda Schmitz werkt op de locatie
van de INc Bank aan de Haarlem-
merweg in Amsterdam waarin onder
andere het hoofdkantoor van de
Postbank is gevestigd. Officieel is ze
medewerker Bedrijfshulpverlening
en Beheer, waar brandbeheersing,
bedrijfshulpverlening en advies en
ondersteuning onder vallen. Naast
deze werkzaamheden is ze ook sys-
teembeheerder en houdt ze de finan-
ciële administratie bij. Haar taak
wat betreft de brandbeheersing is
vooral gericht op het signaleren,
controleren en adviseren van onder
meer de brandcompartimentering
(o.a brandscheidingen), brandmeld-
installaties, blus(gas)installaties, de
vluchtwegen, en de calamiteiten-
ontruimingsinstallaties. In de prak-
tijk betekent dat dat ze onder ande-
re regelmatig materialen en instal-
laties op de goede werking contro-
leert.
Jolanda Schmitz: 'Bij het ingebruik-
nemen van de nieuwbouw viel mij
op dat de slangenhaspels niet goed
uitrolden en dat de vÌuchtwegsigna-
lering niet overal hetzelfde was. Ik
heb aan onze afdeling Gebouwbe-
heer gevraagd om de slangenhaspels
te laten aanpassen en ik heb een
voorstel gemaakt voor de vervan-
ging van de vluchtwegsignaleringen.
Laatst heb ik het hoofd van de afde-
ling van de Brandweer Amsterdam
bezocht om te praten over de nieuwe
brandscheidingen voor een deel van
ons gebouw dat momenteel gereno-
veerd wordt. Alle technische instal-
laties zijn goedgekeurd. Ik merk wel
dat adviezen van de brandweer
dwingender zijn. Dat is ook niet zo
gek, de brandweer straalt nu een-
maal meer gezaguit.'

draagbare blusmiddelen zit. Het gas
verder adviseert ze de verschillende mag nog wel worden gebruikt maar
bedrijfsonderdelen over de door hun niet meer worden aangeschaft (van-
op te stellen risico-analyse en kan ze wege de grote schade aan het milieu
de medewerkers instrueren en voor- red.). Jolanda heeft een schuimvor-
lichting geven over alle veiligheids- mende vloeistof geadviseerd, wat we
voorschriften. Jolanda Schmitz is nu ook gaan gebruiken.,
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Jolanda Schmitz, Brandveiligheidskundige:

De eerste vrouwel¡¡ke Brandveiligheidskundige van Neder-
land controleert, signaleert en adviseert vooral op het ge-
bied van brandprevent¡e. Jolanda Schmitz, mag z¡chzelf
brandveiligheidskundige noemen.'Bij een grote brand ga ¡k
n¡et eerst staan overleggen, ik beslis direct wat er moet ge-
beuren- lk weet nu hoe een brand kan over- of doorslaan en
hoelang een bouwconstructie de warmte kan verdragen.'

ook verantwoordelijk voor een goede
bedrij fshulpverleningsorganis atie.
Jan Walther, hoofd Gebouwbeveili-
ging is de verantwoordelijke persoon
voor de safety én security maar
heeft het safety gedeelte naar Jo-
landa Schmitz gedelegeerd. 'Zij is nu
verantwoordelijk voor de voorzienin-
gen (installaties, maatregelen, mid-
delen enz.) die noodzakelijk zijn voor
de veiligheid van medewerkers en
bezoekers binnen het pand. Ze kan
zelf met adviezen komen maar ik
kan haar ook wagen iets uit te zoe-
ken. Bijvoorbeeld in verband met de
richtlijn voor Halongas, dat in

Jolanda Schmitz:'Van de brand-
wee¡ worden adviezen eerder aan-
genomen.'
Foto: Nationaal Foto Persbureau

Gursus
De cursus Brandveiligheidskundige
die Jolanda Schmitz heeft gevolgd,
bestaat uit drie modules. Elke mo-
dule wordt met een tentamen afge-
rond. De studie wordt afgesloten
met een scriptie (brandveiligheids-
rapport) die in groepsverband wordt
gemaakt. Schmitz vond de cursus
behoorlijk pittig. 'Omdat ik geen
scheikundige achtergrond heb, was
vooral het bestuderen van de chemi-
sche reacties, die bij brand en ge-
vaarlijke stoffen kunnen ontstaan,
lastig.'
Arboforum in Harderwijk ontwik-
kelde de cursus. 'Brandpreventie
wordt tijdens opleidingen vaak ver-
geten. In de meeste cursussen wordt
het zijdelings genoemd en juist met
de nieuwe Arbowet is de cursus nut-
tig. Bij het maken van bijvoorbeeld
een risico-inventarisatie en evalu-
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atie is het zinvol te weten wat er
preventief kan worden gedaan', al-
dus projectleider en directeur Gerrit
Hagen.

Bedrijfsnoodplan
Er zijn in Nederland zes grote loka-
ties van de INc Bank, waarvan drie
in Amsterdam. Deze kantoren heb-
ben zich in grote lijnen te houden
aan een concernbeleid. Jolanda
Schmitz moet dit beleid vertalen
naar het lokatiebeleid en toezicht
houden op de uitvoering ervan. De
afdeling Gebouwbeveiliging is on-
derdeel van de facilitaire organisatie
en werkt voor (interne) klanten. Jan
Walther: 'Deze interne klanten vra-
gen een hoge kwaliteit voor de kos-
ten die zijvoor onze diensten en pro-
dukten betalen. Mede door het vol-
gen van de cursus kan Jolanda aan
deze kwaliteitsvraag voldoen, en is
zij een goede gesprekspartner voor
technische afdelingen, adviseurs,
brandweer en dergelijke.'
Momenteel is zebezig met het ma-
ken van een bedrijfsnoodplan. Hier-
in zitten onder andere een ontrui-
mingsplan, veiligheidsplan, aanvals-
plan (de daadwerkelijke brandbe-
strijding) en een bedrijfshulpverle-
ningsplan. Veel van deze plannen
stonden al op papier maar door de
interne verhuizingen en de nieuwe
regelingen wat betreft de Arbo-,
Bouw- en Woningwet is het noodza-
kelijk het aan te passen. Ook ben ik
bezig met de voorbereidingen voor
het maken van de verplichte risico-
analyse waaraan onder andere ook
de grootte van de bedrijfshulpverle-
ning is gekoppeld. Al deze plannen
worden besproken met het hoofd Ge-
bouwbeveiliging en voorgelegd bij
het Management van de diverse be-
drijfsonderdelen en de Brandweer
Amsterdam, die het goed- of afkeu-
ren. Veel van mijn taken liggen op
een hoger functieniveau dan mijn
huidige functie. Het is dan ook de
bedoeling dat ik in de toekomst
doorgroei naar de functie senior-me-
dewerker Bedrijfshulpverlening en
Beheer', zegt de brandveiligheids-
kundige.

Brand
In de werkomgeving van Jolanda
Schmitz zijn nog geen ernstige onge-
vallen of branden voorgevallen. 'Het
blijft bij ons beperkt tot een snso-
ongeval. Iemand snijdt zich of een
suikerpatiënt voelt zich onwel, maar
hele ernstige dingen zijn hier geluk-
kig nog niet gebeurd. Wat de bran-
den betreft: Er is een keer in de keu-
ken van het restaurant een schoor-
steenbrandje geweest, door het over-
verhitten van vet. Hier hebben we
voor het nablussen de brandweer

moeten inschakelen. Verder is tij-
dens dakbedekkingswerkzaamheden
wel eens een brandje ontstaan en zo
nu en dan hebben we een brandje in
een prullenbak. De meeste brandjes
kunnen dus geblust worden door de
Btrv-er met medewerking van het
personeel. Mocht er onverhoopt toch
iets ernstigers gebeuren; in de gan-
gen hangen brandmelders en bij de
BFIV-ers gaat een pieper af, waarna
zij meteen in actie komen. Een aan-
tal erry-ers is getraind in het werken
met persluchtapparatuur. Ik contro-
leer of de apparatuur goed wordt on-
derhouden en of de flessen voldoen-
de gel"uld zijn.' euv-ers hebben in
hun kantoor veiligheidskleding
(overall, helm, bril en laarzen) en in
de gangen hangen blusmiddelen en
slangenhaspels. Op centrale plaat-
sen in het gebouw staan veiligheids-
kasten met daarin onder andere een
nueo-koffer, een brancard, pers-
luchtapparatuur en zaklantaarns.
'Een prullenbakbrand wordt dus
door de Brrv-ers geblust maar bij een
grotere brand wordt de brandweer
gealarmeerd. Van mij wordt ver-
wacht, als hoofd BHV, dat ik beslis of
de afdeling ofhet hele gebouw ont-
ruimd moet worden. Eigenlijk moet
dat eerst in overleg met een crisis-
team, maar als ik vind dat het te ge-
vaarlijk is om eerst te gaan overleg-
gen, dan kan en mag ik beslissen
dat er ontruimd moet worden. Ik
weet nu hoe een brand kan door- of
overslaan en hoelang een bouwcon-
structie de warmte van een brand
kan verdragen', aldus de brandvei-
ligheidskundige.

Arbo

Bedrijfshu lpverlening
De vervolgcursus Bedrijfshulpverle-
ning is bedoeld voor werknemers die
binnen het bedrijf functioneren als
arbo- en/of milieucoördinator en ta-
ken gaan uitvoeren op het gebied
van bedrijfshulpverlening. Met de
wijziging van de Arbowet ingaande
1 januari 1994 worden alle bepalin-
gen op het gebied van bedrijfshulp-
verlening bij elkaar gevoegd. Hier-
door ontstaan er taken op het gebied
van bedrijfshulpverlening. Werkge-
vers worden verplicht gesteld om
binnen het bedrijf of instelling één
of meer werknemer(s) aan te wijzen
die deze taken zaUzullen gaan uit-
voeren. Tijdens de cursus wordt in-
gegaan op de verschillende mogelijk-
heden die er bestaan om deze ver-
plichting uit te voeren en de relatie
die er bestaat met de taken van de
arbocoördinator. De cursus leidt
echter niet op tot bedrijfshulpverle-
ner. De cursus heeft als doel de ar-
bo- en/of milieucoördinator met ta-
ken op het gebied van de bedrijfs-
hulpverlening inzicht te geven in de
wettelijke verplichtingen. Tevens
wordt inzicht verkregen in het op-
stellen van een calamiteitenplan,
een brandbestrijdingsplan en de uit-
voering hiervan. Deelnemers dienen
minimaal werkzaam te zijn op MBo-
niveau en de basiscursus Arbo- of
Milieucoördinator te hebben ge-
volgd. De vervolgcursus Bedrijfs-
hulpverleningvindt plaats op 14, 15
april en 11 mei 1994 in het cursus-
en praktijkcentrum van het Nre in
Amsterdam.

Inf.: Nederlands Instituut uoor Ar-
beidsomstandigheden utd, Postbus
75665, 1070 ¿n Atnsterdam. TeL
020-5498440. Fax 020-64623 10.
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