
De Coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers bij bedrijven en  
organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. De bhv-organisatie moet flexibel  
inspelen op de huidige situatie waarbij de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorop 
staat. Er zijn minder medewerkers, dus vaak ook minder bhv’ers aanwezig.
Het is in ieder geval belangrijk dat bedrijven en organisaties zorgen dat de volgende bhv-taken  
uitgevoerd kunnen worden:
• het alarmeren (intern en extern);
• het geven van eerste hulp;
• het blussen van een beginnende brand;
• het opvangen en ondersteunen van de hulpverleningsdiensten;
• het ontruimen. 

Bekijk per situatie en per moment hoe en wie deze taken kan uitvoeren.  

EEN AANTAL HANDIGE TIPS:
•  Informeer alle medewerkers over hun rol in een noodsituatie. Doe een beroep op hun zelfredzaam-

heid en vraag om extra hulp en alertheid.
 o  Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun 

werkzaamheden samen afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie. 
 o  Niet-bhv’ers kunnen, als de bhv dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen 

en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak 
duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Wie houdt in de 
gaten of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op? 

•  Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo  
nodig online. Je kan dan samen eventuele vragen bespreken, zodat iedereen op de hoogte is van 
dezelfde informatie.

• Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.
•  Als wordt afgeweken van de normale bhv-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk 

is voor het bewaken van de bhv-bezetting.
•  Soms is samenwerking mogelijk met de bhv en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen.  

Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken. 
•  Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat 

te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. Zoals op het informatiebord, het 
digibord of in de kantine. In ieder geval op de plekken waar de vluchtplattegronden hangen. 
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https://www.nibhv.nl/hulpmiddel/voorbeeld-instructiekaart-voorlichting-medewerkers/

