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Ontruimen… oefenen, 
oefenen, oefenen

Onlangs deed Manutan (voorheen Overtoom) 

onderzoek onder duizend werknemers in 

verschillende leeftijdscategorieën naar de 

veiligheid op de werkvloer. Het onderzoek werd 

gedaan bij kleine, middelgrote en grote bedrijven 

in Nederland. De opmerkelijkste uitkomst is, dat 

bijna de helft van de ondervraagden nog nooit een 

ontruiming heeft geoefend op het werk.

aan een vlottere en effectievere ontruiming. 
Werknemers moeten weten dat bij een brand de 
kans bestaat dat het pand ontruimd wordt en dat 
dit ook kan gebeuren bij een bommelding of een 
gaslekkage. Voor een ontruiming zal dan meer 
begrip kunnen worden opgebracht. Zeker als die 
regelmatig wordt geoefend en als werknemers 
weten, dat BHV’ers dit altijd doen met in hun 
achterhoofd: grootste gevaar wegnemen, 
uitbreiding voorkomen, ongevallen voorkomen en 
nevenschade vermijden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Uit het onderzoek van Manutan blijkt overigens 
dat werknemers bepaalde aspecten van 
veiligheid beslist wel serieus nemen. Een aantal 
veiligheidsvoorschriften, zoals het dragen van de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), 
wordt goed nageleefd. Bijna alle ondervraagden 
houden zich altijd of meestal aan de voorschriften. 
Opvallend is dat de ondervraagde jongeren de 
voorschriften het minst opvolgen: twaalf procent.
Eén op de vijf werkende Nederlanders is verplicht 
PBM’s te dragen tijdens de werkzaamheden, 
zoals werkschoenen, handschoenen, 
gehoorbescherming en veiligheidsbrillen. Zes 
procent van de bedrijven voorziet echter niet in 
de juiste beschermingsmiddelen. Twaalf procent 
van de ondervraagden zegt dat bij hun bedrijf de 
PBM’s bij een manco niet tijdig worden vervangen. 
Veiligheidshelmen worden in dat verband het 
meest genoemd. Ook als er geen zichtbare 
beschadiging is, moeten die worden vervangen als 
ze een klap hebben opgevangen.

Conclusie
Het onderzoek van Manutan leert dat veilig 
werken nog lang niet overal tussen de oren zit. 
Zowel werkgevers als werknemers hebben een 
grote verantwoordelijkheid op veiligheidsgebied. 
Het is niet alleen de BHV-organisatie die over de 
veiligheid moet waken. Iedereen speelt daarbij 
een essentiële rol. Het is belangrijk om de theorie 
in de praktijk te oefenen. Door een ontruiming 
minstens eens per jaar te oefenen, wordt 
iedereen duidelijk waar de veilige vluchtroutes 
zijn en hoe die snel zijn te benutten. Vervolgens 
kunnen eventuele knelpunten worden aangepakt. 
Bijkomend voordeel is, dat dan meteen aan de 
Arbo-wet wordt voldaan. (JK)

Het doel van het onderzoek is werknemers 
bewuster te maken van het belang van veiligheid 
op de werkvloer. De cijfers laten zien dat er nog 
veel winst valt te behalen en dat bedrijven niet 
altijd voldoen aan de Arbo-wet. Die verplicht elk 
bedrijf immers een ontruimingsplan te hebben 
en minstens één keer per jaar een ontruiming te 
oefenen. Van de ondervraagden heeft 45 procent 
nog nooit een ontruimingsoefening meegemaakt. 
Bijna vijftien procent weet stellig dat er op de 
werkvloer beslist geen ontruimingsplan aanwezig 
is. Nog eens achttien procent heeft geen idee of 
een dergelijk plan überhaupt aanwezig is.
Het ontbeert werknemers aan nog meer 
essentiële veiligheidskennis. Een derde wist 
niet waar de Eerste Hulp middelen zich 
bevinden, waar de brandblusser hangt of wie de 
bedrijfshulpverleners zijn. Van de ondervraagden 
heeft 34 procent geen idee wie de BHV’ers zijn, 
maar ze weten wel dat er BHV’ers aanwezig 
zijn en ze vertrouwen erop dat die de veiligheid 
regelen.

Ontruimen
Werknemers, niet één 
uitgezonderd, moeten 
uiteraard weten dat 
BHV’ers in actie komen 
bij een ontruiming 
en dat deze BHV’ers 
hen begeleiden bij 
een evacuatie van 
de werkvloer. Het 
simpelweg ervan 
uitgaan dat vervolgens 
alles goed zal komen, 
volstaat echter niet. 
Enige algemene kennis 
van wánneer en hóe 
er ontruimd moet 
worden, zal bijdragen 




