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PERSONEEL 

Ontdekken 
van brand / 

rook 

 

  Blijf kalm 

 

 Verwittig onmiddellijk het onthaal (tel. 50) 

 Geef: 

 Naam 

 Aard van het incident 

 Juiste plaats (verdieping, lokaal) 

 Gekwetsten / hulpbehoevenden 

 

 

 

 

 Indien geen verbinding of balie onbemand: 

 Breek het glas 

 Druk op waarschuwingsknop 

 Bel de hulpdiensten (112) 

 Gebruik de noodtelefoon (balie) bij uitval telefooncentrale 

 Geef informatie aan een lid van de crisisploeg/EIP 

 

 Evacueer eventuele hulpbehoevenden 

 Roep hulp in van de EIP indien nodig 

 Evacuatiestoel mag alleen gebruikt worden door bevoegden 

 

Brandalarm 

 

  Blijf kalm 

  Laat alles liggen (neem eventueel uw jas en persoonlijke bezittingen 
mee) 

 Sluit vensters en deuren 

 De bij brand zelfsluitende deuren sluiten automatisch bij brandalarm 

 Verbreek de compartimentering niet 

 

 Begeef u onmiddellijk naar de verzamelplaats (abdijmuur) 

  Neem bezoekers mee 

 

 Gebruik de dichtstbijzijnde evacuatieweg/-trap  

 Gebruik nooit de lift  

 

 Keer nooit terug in het gebouw 

 Verlaat de verzamelplaats niet zonder toestemming van de crisisploeg 
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ACTIEKAART 

CRISISPLOEG  

Brandalarm 

 

 Verzamel aan de balie in de inkomhal  

 

Start evacuatie 

 Leider crisisploeg (plaatsvervangend verantwoordelijke locatie)  

 Vul de checklist in 
 Stuur een lid van de CP naar de verzamelplaats 

 

 

Check 

 

 Ingangen bewaakt om te vermijden dat personen gebouw betreden ? 

 Lift vrij en geblokkeerd op het gelijkvloers ? 

 Alle hulpbehoevenden geëvacueerd ? 

 Gebouw volledig ontruimd ? 

 

 

Telling 

 

 Taak voor 1 lid van de crisisploeg: 

 Neem de telformulieren 

 Ga onmiddellijk naar de verzamelplaats (abdijmuur) 

 Organiseer de telling en geef info door aan de leiding CP 

 Informeer de bezoekers 

 

 
Controle 

onregelmatigheden 
(vermisten…) 

 controleer het aanwezigheidsregister (je ontvangt het via de 
onthaalbediende) 

 

 

Resultaten telling  Geef informatie over de telling/ontruiming aan de hulpdiensten  
 

Communicatie 

 

 Verwittig volgende instanties: 

 Verantwoordelijke locatie (directeur cultuur) 

 Bevoegde gedeputeerde 

 Provinciegriffier 

 Dienst Communicatie 

Gebruik noodtelefoon balie bij uitval telefooncentrale 

 

 

Opvolging 
Nazorg 

 Volg de acties van de EIP en de hulpdiensten op de voet 

 Geef het gebouw pas vrij na toestemming van de hulpdiensten 

 Infomeer het personeel en de bezoekers 

 Start de nazorg op (cfr generiek noodplan) 

 

 
 
 



INTERN NOODPLAN –Erfgoedcentrum 

BRAND – EVACUATIE MENSEN 

Intern noodplan_Erfgoedcentrum_deel II_brand                                                                                                   pagina 3 van 9 
versie 1  14/03/2013 

ACTIEKAART 

Eerste InterventiePloeg  

Gebouw 

 

 Probeer zo goed mogelijk vertrouwd te geraken met het volledig 
gebouw: 

 weet goed waar de blusmiddelen zich bevinden  

 
 verwijder objecten die branddeuren blokkeren of kunnen blokkeren 

 meld onregelmatigheden of gevaarlijke situaties aan de leiding van 
de EIP/CP 

 ken de plaats van de gasafsluiters    

 ken de plaats van de waterafsluiters  

 ken de plaats en werking van de evacuatiestoelen  

 

 

 

 check regelmatig of je nog de werking van de brandcentrale kent 

 lezen en begrijpen van de boodschappen 

 ken de plaats van de detectoren (plannen zijn beschikbaar) 

 

 

 

 lees regelmatig de voor u bestemde instructies 

 draag steeds uw fluohesje bij interventies als herkenningsteken  

 

 

 

 Neem NOOIT onverantwoorde risico’s  

 doe geen interventies met risico zonder medeweten van een 
collega (positie gekend) 

 betreedt geen ruimten met risico op ontploffing of bij ernstige 
rookontwikkeling 

 Bluswerken altijd met 2 EIP-leden (uitzondering – zeer beperkte 
brandhaarden – beginnende brand) 

 helpen bij evacueren van personen heeft voorrang op blussen 
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ACTIEKAART 

Eerste InterventiePloeg  

Bij telefonische 
waarschuwing via 

balie 

 Ga naar de onthaalbalie  

 Laat u informeren door de suppoost/baliepersoneel  

 Check de melding op de brandcentrale  

 Verken de plaats van de brandmelding/detectie  

 

Bij een oefening of 
vals (voor)alarm 

 Verzamel opnieuw aan de balie gelijkvloers en geef info aan de 
crisisploeg en het baliepersoneel  

 

 

Bij ontdekking van 
brand 

 

 Activeer het brandalarm  

 Geef info aan het onthaalpersoneel omtrent de noodsituatie 

 Laat een collega EIP-er oproepen 

 Vat de bluswerken aan (beperkte brand- geen risico)  

 

 

Bij brandalarm 

 

 Verzamel aan de onthaalbalie  

 Informeer over de noodsituatie  

 Schat de ernst van de situatie in  

 

Brandbestrijding 

 

 Vat de bluswerken aan (beperkte brand)  

 

Communicatie 

 

 Hou de crisisploeg op de hoogte van de situatie 
 

 

Evacuatie 

 

 Controleer de publiekstoegankelijke ruimten (voor zover geen dreigend 
gevaar) 

 

 Evacueer hulpbehoevende personen   

 Roep collega's ter hulp indien nodig  

 Wacht aan de balie (gelijkvloers)  

 Begeef u op vraag van de crisisploeg of de brandweer naar de 
verzamelplaats 
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ACTIEKAART 
ONTHAALPERSONEEL  

 

Algemeen  
 Check regelmatig of de tellijst nog up-to-date is 

 Pas aan indien nodig 

 

 

Instellen 
brandcentrale  

 bij bemannen balie  

 Plaats centrale in directmode: nee = actietijd van 3 minuten 
vooraleer alarm in werking treedt 

 Bij verlaten balie 

 Plaats centrale in directmode : ja = onmiddellijk evacuatiealarm bij 
detectie/bedienen drukknop 

 

 

 

 check regelmatig of je nog de werking van de brandcentrale kent 

 lezen en begrijpen van de boodschappen 

 ken de plaats van de detectoren (plannen zijn beschikbaar) 

 

 

Brandmelding 

 Verifieer de aanduiding op de brandcentrale (zone, detector)  

 Druk muzieknoot (bevestiging vooralarm-stop zoemer)  

 Verwittig minstens 2 EIP-leden  
 

 Vermeld codes op de display van de brandcentrale  

 Volg de instructies op van de EIP  

 

Indien niemand van 
de EIP aanwezig is 

 Verwittig een personeelslid om de plaats van de brandmelding te 
checken 

 

 Check zelf de plaats van de melding indien u als enig personeelslid 
aanwezig bent  

 Start de procedure brandalarm (EVAC= ontruimingsalarm) bij het 
minste vermoeden (rook, geur,..) van brand 

 

 Bij vals alarm, reset de brandcentrale  

 

Brand (alarmfase) 

 

 U wordt opgebeld door de meldkamer  

 Geef uw code  

 Bevestig dat er gevolg gegeven wordt aan de noodsituatie  

 Contacteer EIP/CP  

 Verwittig de "112" 

 Bericht : “ U spreekt met .............Er is brand in het Erfgoedcentrum, 
Lotharingenstraat 1 te Ename en vermeld  aard en plaats van de brand - 
gekwetsten) 

 Opmerking : bij uitval telefooncentrale – gebruik noodtelefoon balie  

 

 Kijk of de schuifdeuren automatisch zijn geopend 

 Plaats ze zelf in geopende stand bij gebrekkige werking 
automatisch systeem 

 

 Vraag aan de bezoekers in de inkomhal om het gebouw te verlaten  
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 Print een aanwezigheidslijst af (intranet – wie is wie) en bezorg deze 
aan een lid van de crisisploeg 

 

 Stuur de hulpdiensten naar de EIP/de plaats van de brand  

 Blijf de balie bemannen indien er geen ernstig of onmiddellijk gevaar 
dreigt 

 

 Verwittig de crisisploeg vooraleer de balie te verlaten en blijf ter 
beschikking voor opdrachten 
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Voor externe lesgevers / gebruikers gebouw  
 

Algemeen  Zorg voor een aanwezigheidslijst van de deelnemers 
 

 
 

Ontdekken van 
brand / rook 

 

  Blijf kalm 

 

 Verwittig onmiddellijk het onthaal (tel. 50) 

 Geef: 

 Naam 

 Aard van het incident 

 Juiste plaats (verdieping, lokaal) 

 Gekwetsten / hulpbehoevenden 

 

 

 

 

 Indien geen verbinding of balie onbemand: 

 Breek het glas 

 Druk op waarschuwingsknop 

 Bel de hulpdiensten (112) 

 Gebruik de noodtelefoon (balie) bij uitval telefooncentrale 

 Geef informatie aan een lid van de crisisploeg/EIP 

 

 Evacueer eventuele hulpbehoevenden 

 Roep hulp in van de EIP indien nodig 

 Evacuatiestoel mag alleen gebruikt worden door bevoegden 

 

Brandalarm 

 

 Begeleid de cursisten naar de verzamelplaats (abdijmuur)  

 

 Controleer de aanwezigheid van de cursisten  

 

 Meld de telresultaten aan de crisisploeg   
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