
Situatieafhankelijk ontruimen

Veiligheid op maat 
in de drukste bioscoop  
van Nederland

De Pathé bioscoop tegenover de Rotterdamse Kuip is met 1,7 miljoen 
bezoekers per jaar verreweg de drukste bioscoop van Nederland. Het 
waarborgen van een onbezorgde en veilige filmervaring voor de klanten is 
een van de pijlers onder de bedrijfsvoering van de bioscooponderneming. 
Jeffrey Chan, manager sales & events, en Jeffrey Houtman, manager 
service & events bij Pathé De Kuip vertellen over de wereld van 
cinemaveiligheid.
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Bioscooponderneming Pathé werkt aan het 
opstellen van een landelijk veiligheidspofiel voor 
al zijn vestigingen. De afgelopen jaren heeft 
het bedrijf nogal wat bioscopen overgenomen, 
waardoor een grote variëteit aan filmtheaters 
is ontstaan. En zo divers als de gebouwen, zo 
divers zijn ook de interne noodorganisaties. 
‘Veiligheid op maat’, is het devies van Pathé; voor 
ieder theater een eigen veiligheids- en BHV-
arrangement. Immers, elke zaal is anders, het 
publiek is anders en de omgeving is anders. De 
basis van de interne noodorganisatie is landelijk 

uniform, maar met locatiespecifieke aanpassingen. 
Management en medewerkers wisselen landelijk 
kennis en ervaringen uit om van elkaar te leren. 
Natuurlijk wordt er frequent geoefend met de 
noodprocedures en het ontruimingsplan; bij een 
daadwerkelijke noodsituatie komt het aan op 
routine en geoliede samenwerking.

Veiligheidscultuur
“Veiligheid zit in ons DNA”, vertelt manager 
sales & events Jeffrey Chan. “Management en 
medewerkers zijn doordrongen van het belang 
dat de fysieke veiligheid en de respons bij 
noodsituaties tiptop in orde moeten zijn. Bij 
volle bezetting hebben we 2700 bezoekers in 
huis in veertien zalen. Die moeten zich geen 
zorgen hoeven maken om hun veiligheid. 
Daar zijn ons preventiebeleid en onze interne 
noodorganisatie op geënt. Goede preventie is de 
eerste ‘line of defence’. Bij de inrichting van de 
bioscoop is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
brandvertragende materialen, de zalen zijn met 
brandwerende scheidingen gecompartimenteerd 
en de foyers en gangen zijn voorzien van een 
sprinklerinstallatie. Daarnaast investeren we 
veel energie in veiligheidsbewustzijn van ons 
personeel. We zorgen ervoor dat er continu 
voldoende geschoolde BHV’ers in huis zijn en zij 
volgen jaarlijks naast de verplichte bijscholing een 
locatiespecifieke calamiteitentraining. Vier keer 
per jaar oefenen we ons ontruimingsplan.”

Collega Jeffrey Houtman vult aan dat ook 
de managers deelnemen aan opleidingen en 
trainingen voor de interne noodorganisatie. Zij 
zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid 
op hun locatie, zowel voor de bezoekers als 
voor hun medewerkers, vanuit het oogpunt 
van arbeidsveiligheid. Houtman: “Als je wilt dat 
actief veiligheidsbewustzijn in alle lagen van de 
organisatie verankerd is, moet het gedragen 
worden door het management. Zij hebben 
een voorbeeldfunctie binnen het bedrijf en 
sturen de medewerkers aan op veilig gedrag en 
verantwoordelijkheid. Een benadering die werkt. 
Er is bij ons een cultuur waarin medewerkers 
elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden, 
bijvoorbeeld op het vrijhouden van vluchtdeuren 
en vluchtwegen. Zo houden we elkaar scherp op 
de basisregels voor veiligheid.”

Oefening baart kunst
De typen noodsituaties waarop de 
noodorganisatie van een bioscoop zich moet 
voorbereiden, zijn heel divers. Variërend van 
onwelwording tot brand, agressie, bommelding, 
een calamiteit in de omgeving en anno 2017 ook 
de reële dreiging van een terroristische aanslag. 
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Pathé De Kuip is een van de 
drukste bioscopen van het land.



“ Menselijk gedrag in noodsituaties 
is onvoorspelbaar”

Via de verplichte jaarlijkse calamiteitentraining 
worden alle medewerkers up-to-date gebracht 
met de scenariogerichte procedures; in theorie 
en praktijk. Pathé De Kuip telt circa honderd 
medewerkers, waarvan er gemiddeld twintig 
gelijktijdig dienst doen tijdens de openingstijden. 
Hoe worden zij voorbereid op hun plek in de 
noodorganisatie?
Chan: “De theorie van het calamiteitenplan 
legt de basis, maar het grootste leereffect zit 
in het actief beleven. Je moet een ontruiming 
frequent praktisch oefenen om de dynamiek 
te ervaren en te ontdekken wat er allemaal bij 
komt kijken om een zaal snel en veilig leeg te 
krijgen. Dan leer je bijvoorbeeld dat het best 
wat fysieke kracht vergt om de vluchtdeuren te 
openen en dat je sterk in je schoenen moet staan 
om de mensen de juiste kant op te krijgen. De 
ontruimingsoefeningen organiseren we deels 
in samenwerking met Security Management 
Group, de onderneming die bij ons de security en 
het gastheerschap verzorgt. Bij die oefeningen 
maken we gebruik van figuranten en verwerken 
we in de scenario’s elementen die zich ook in 
werkelijkheid kunnen voordoen. Zoals bezoekers 
die dwarsliggen en de zaal niet willen verlaten, 
omdat er geen teken van onraad te zien is. Of 
mensen die weer terug de zaal in willen omdat 
ze hun tas of mobiele telefoon zijn vergeten. 
De belangrijkste les die we onze medewerkers 
meegeven is: reken altijd op het onverwachte. 
Want menselijk gedrag in noodsituaties is 
onvoorspelbaar.”

Situatieafhankelijk ontruimen
Pathé hanteert in zijn calamiteitenplan een 
systematiek van situatieafhankelijk ontruimen. 
Een besluit tot ontruiming wordt niet lichtvaardig 
genomen, maar wordt zorgvuldig afgewogen 
aan de hand van het type incident of dreiging 
en de mate van gevaar voor de bezoekers. Niet 

bij iedere automatische brandmelding wordt 
direct de ontruiming van het pand in gang 
gezet. Er zit een vertraging van twee minuten 
in het systeem, die de BHV-organisatie de tijd 
geeft een snelle verkenning uit te voeren. Op 
een ongewenste ontruiming voor een melding 
die loos alarm blijkt, zit Pathé niet te wachten 
en de bezoekers evenmin. Jeffrey Houtman: “Er 
moet heel wat gebeuren voordat we tot totale 
ontruiming van het complex overgaan. Voorop 
staat dat we onder alle omstandigheden de 

rust bewaren en ervoor zorgen dat mensen die 
geen gevaar lopen zo min mogelijk merken van 
een incident. Ontruiming hoeft overigens niet 
alleen bij brand aan de orde te zijn. Ook andere 
typen incidenten kunnen aanleiding zijn om 
tot gedeeltelijke ontruiming over te gaan. Is er 
bijvoorbeeld een ordeverstoring of een geval van 
agressie in één zaal, dan kunnen we besluiten 
die ene zaal te ontruimen, terwijl in de andere 
zalen het programma gewoon verder draait. En 
is er sprake van een serieus incident met een 
groter effect, zoals een daadwerkelijke brand of 
een bommelding, dan ontruimen we gefaseerd, 
waarbij de gebouwdelen in de directe nabijheid 
van het incident prioriteit krijgen. We willen 
geen 2700 bezoekers ineens in de centrale foyer 
hebben, dat kunnen we niet beheersen.”

Scenarioafhankelijke aansturing
Paniekbeheersing staat volgens Chan en 
Houtman voorop bij een ontruiming en daar 
is de wijze van ontruimen ook op afgestemd. 
Houtman: “Het ontruimingssysteem wordt 
scenarioafhankelijk aangestuurd. Bij een 
brandmelding in de foyer wordt niet automatisch 
ook het ontruimingsalarm in de zalen direct 
geactiveerd. Mocht er bij een incident in de 
foyer reden zijn om toch één of meer zalen 
te ontruimen, dan gebeurt dat per zaal onder 
leiding van onze medewerkers. Die begeleiden 
de bezoekers kalm richting de nooduitgang 
en sturen ze in de richting waarin we ze willen 
hebben. Zo voorkomen we dat iedereen tegelijk 
gaat lopen en via de weg van binnenkomst de 
zaal verlaat, zodat de foyers volstromen. Dat 
kan in chaos ontaarden en dat proberen we 
met onze scenariogerichte ontruimingstactiek 
te voorkomen. Om de medewerkers bij een 
noodsituatie of ontruiming op de juiste plek te 
krijgen, hanteren we verschillende codes die 
we via het interne personenoproepsysteem 
omroepen. Dan weten alleen de medewerkers 
wat er gaande is en dat ze zich moeten 
klaarmaken voor een mogelijke ontruiming. 
Hiermee voorkomen we onnodige onrust onder 
de bezoekers. Kort samengevat: mensen die 
geen gevaar lopen, kunnen rustig naar de film 
blijven kijken zonder dat zij iets mee krijgen van 
een klein incident elders in het gebouw. Maar is 
er noodzaak tot ontruiming dan hebben we ons 

Jeffrey Chan (links) en Jeffrey Houtman: 
“Het management stuurt op veilig gedrag.”
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calamiteiten- en ontruimingsplan zo ingericht dat 
we het met onze beschikbare menskracht goed 
kunnen beheersen.”

Binnen en buiten
Bij een eventuele ontruiming heeft Pathé de 
keuze om de bezoekers ofwel binnen in de eigen 
centrale hal op te vangen of ze direct naar buiten 
te gidsen. “Bij kleine incidenten met gedeeltelijke 
ontruiming is de voorkeur natuurlijk om de 
mensen binnen het gebouw op te vangen, als 
het risico dat toe laat”, stelt Chan. “Dan kunnen 
de bezoekers sneller weer terug naar de zaal als 
het incident is opgelost. Bij een totale ontruiming 
kunnen we niet anders dan de gasten naar 
de buitenlucht leiden. Daarbij moeten we wel 
rekening houden met de opvangcapaciteit van 
de openbare ruimte. Op zich is die redelijk ruim 
bemeten, maar als er in de omgeving een groot 
evenement gaande is, zoals de Marathon van 
Rotterdam moeten we daar wel rekening mee 
houden. De dienstdoende service managers die 
bij een noodsituatie de calamiteitenorganisatie 
aansturen, moeten dan ook altijd oog houden 
voor wat er buiten het gebouw gebeurt. Dat 

“Er moet heel wat gebeuren voordat 
we tot totale ontruiming overgaan”

geldt ook voor het monitoren van gebeurtenissen 
die zich buiten het pand afspelen en die van 
invloed kunnen zijn op de veiligheid van de 
mensen binnen, zoals een grote ordeverstoring.”

Veiligheid eigen personeel
Jeffrey Houtman wijst tot slot op een 
niet onbelangrijk uitgangspunt van de 
calamiteitenorganisatie, namelijk dat die 
er niet alleen is om de veiligheid van de 
bioscoopbezoekers te waarborgen, maar ook 
de veiligheid van het eigen personeel. “De BHV- 
en calamiteitenorganisatie is er ook voor onze 
eigen medewerkers. Het personeel is geschoold 
en getraind om veiligheid te bieden aan de 
bezoekers en bij ontruiming te controleren of 
er nergens mensen zijn achtergebleven. In onze 
procedures is tevens opgenomen dat we goed 
checken en registreren of onze eigen mensen 
veilig zijn. Ook dat behoort immers tot de 
zorgplicht voor arbeidsveiligheid.” (RJ)
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