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Voor u ligt het vijf-en-dertigste informatiebulletin van de vereniging.  Wanneer u als 
lid bijzondere gebeurtenissen, jubilea of ander nieuws heeft te melden, laat u het ons 
weten? Wij zullen er graag aandacht aan besteden. 
 

RReeddaaccttiioonneeeell  

  
Jan Luijten 

Even terugblikken en dan vooruit…. 
 
Het is een cliché als een huis, maar het einde van weer een 
kalenderjaar is voor mij toch weer een mogelijkheid om terug te 
kijken op 2017. Al zijn we in deze snelle en hectische tijd geneigd 
om alleen maar in de toekomst te kijken. Het is tijd voor een 
evaluatie, een kritische terugblik niet alleen naar ons zelf maar 
ook als bestuur van de VPBN en onze rol in de maatschappij als 
dat al mogelijk is. 
 
Als we in de maatschappij kijken denk ik dat niemand ons 
genoegzaam kan terug kijken, dus naar de toekomst toe zal van 
eenieder worden gevraagd om het beter of nog beter te doen. 
Hierbij denk ik aan het welzijnsbeleid, ongevallencijfers, 
preventie op diverse gebieden. Is het ons gelukt om de 
preventiemedewerker de rol te geven die nodig is en wat te 
denken van bedrijfshulpverlening? We denken dan niet alleen in 
bedrijven en instellingen maar ook in onze stadsdelen en eigen 
omgeving. Het is natuurlijk wel zo dat wat zich elke dag afspeelt 
in de wereld en de maatschappij rondom ons, rechtstreeks of niet 
rechtstreeks gevolgen heeft voor het bedrijfsleven van vandaag. 
 

Daarbij komt dan ook nog die sterk concurrerende markteconomie waarin een zeer 
grote flexibiliteit wordt verwacht, met een permanente aandacht voor de kritieke 
prestatie-indicatoren. Het is aan de overheden en beleidsmedewerkers om te 
trachten de complexiteit van onze samenleving vast te leggen in wetten en regels al 
roepen wij allemaal dat er al teveel wetten en regels zijn die het functioneren moeilijk 
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maken naar landelijke én Europese inzichten. In dat veld moeten de preventie-
medewerker, bedrijfsarts, bedrijfshulpverlener een rol spelen maar ze hebben al 
moeite genoeg om hun eigen onafhankelijke rol gestalte te kunnen geven. 
 
Als bestuur van de VPBN streven wij naar een zo goede mogelijke professionalise-
ring, maar willen zeker ons ook sociale gezicht blijven houden. We zullen als bestuur 
steeds moeten blijven zoeken naar hoe wij onze leden kunnen blijven steunen bij de 
dagelijkse uitvoering van hun takenpakket. Hierbij moet door ons ook worden ingezet 
op het geven van informatie over (nieuwe) tools om zoveel mogelijk taken te 
vereenvoudigen. En dat zal niet eenvoudig zijn in deze complexe, snelle, kritische en 
onberekenbare wereld.  
 
Ik wens u allen prettige feestdagen en een gezond en veilig 2018.  
 
 

SStteekkeelliigg 

Soms lijkt het wel of we in Nederland alleen maar bezig 
zijn met het opzoeken van grenzen. Daarbij bedoel ik 
niet onze landsgrenzen maar de regel- en beleidsgren-
zen. De overheid, de burgers en bedrijven zijn voort-
durend met elkaar op het politieke speelveld bezig om 
een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Daarbij lijkt 
het soms op de aanpak en bestrijding van bijvoorbeeld 
internetcriminaliteit of belastingfraude. 
 

Wanneer een aanpak succes heeft, moet je na enige tijd alweer constateren dat de 
"tegenspeler" nieuwe wegen heeft ontdekt om een en ander te omzeilen. Reparatie 
van regelgeving is dan meestal het gevolg en moet er voor  zorgen dat een en ander 
weer gaat "sporen", voor hoelang dit werkt of van toepassing is zal de "tijd" ons leren. 
Regeren is vooruit zien, en dat motto betekent volgens mij ook dat de termijn, zeg 
maar de periode waarbinnen wordt "vooruit" gekeken, lang genoeg moet zijn om 
vertrouwen op te bouwen en te behouden. Vooral korte termijnbeleid dat de burger in 
zijn portemonnee raakt is vaak onderwerp van kritiek. Het afbouwen van de 
Hypotheekrenteaftrek was, na wat eerder tumult, min of meer geaccepteerd.  
 
Echter door de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting (3 miljard) en 
afschaffing van de dividendbelasting voelen de normale en gewone burgers zich m.i. 
terecht weer het kind van de rekening. "Het zij wel" en "wij niet" gevoel komt 
bovendrijven. Dit is o.a. ook koren op de molen van het protest tegen het intrekken 
van het wetje Hillen. Het voordeeltje dat je had door het aflossen van je hypotheek 
wordt alweer afgebouwd. De Nederlandse taal werd hierdoor weer verrijkt met een 
nieuw woord nl. "aflosbelasting ". 
 
Ook de zorg stond onlangs weer prominent in de spotlights. Niet vanwege de stijging 
van de premie, want dat is al jaren een gevoelige prik. Nee, ditmaal ging het er om 
dat enkele zorgverleners voornemens waren om ouderen die vaker vallen en hulp 
nodig hebben extra kosten in rekening te brengen. Het woord "valboete" was 
geboren. Achteraf loopt het gelukkig niet zo'n vaart maar om dit nu als "nepnieuws" 
te betitelen gaat mij te ver immers, waar rook is, is vuur. 
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We zijn er maar druk mee met al die nieuwe regels, maar gelukkig wordt de soep 
nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Ter herinnering nog enkele vreemde 
woorden uit bedoelde categorie, kent u ze nog? Sjoemelsoftware, nepparlement, 
keukentafelgesprek, knutselcontract, ouderenparticipatie. 
 
Genoeg over politieke strubbelingen, het jaar is voorbij en we zouden bijna vergeten 
dat preventie op alle fronten de beste garantie is om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Brandgevaar staat deze maand extra in de spotlights, denk maar eens 
aan al die kerstverlichting, brandende kaarsen, brandbare materialen, vuurwerk enz. 
Overigens zorgen sommige normale dagelijkse dingen zoals het opladen van je 
telefoon ook al voor brandgevaar. Onlangs werd daar o.a. vanuit brandweerkringen 
voor gewaarschuwd. Opladen terwijl je niet thuis bent en dus geen controle hebt 
wordt ten zeerste afgeraden en dat geldt natuurlijk ook voor kerstverlichting en 
kaarsjes.  Ik wens iedereen veilige en fijne feestdagen. 
 

NNaajjaaaarrssbbiijjeeeennkkoommsstt  bbiijj  DDAAFF  EEiinnddhhoovveenn  
 
Annie van ’t Zand 
 

Op 11 oktober was het zover en trokken we naar DAF in Eindhoven voor de jaarlijkse 
najaarsbijeenkomst. We werden ontvangen met een heerlijke lunch, aangeboden 
door DAF, waarvan iedereen heeft genoten. Uiteraard hebben wij DAF hiervoor 
hartelijk bedankt. 
 
Vervolgens zijn we met een treintje door de fabriek gereden en werden we 
deelgenoot gemaakt van het bedrijfsproces. Begrijpelijk mochten we hiervan geen 
foto’s maken. Aansluitend werden we meegenomen in het ingewikkelde BHV-proces 
van zo’n enorm bedrijf.  
 
Tot slot was Rob van de Belt van Sekisui bereid om ons te informeren over de 
problemen die door een grote brand in zijn bedrijf zijn veroorzaakt. Van zijn tips 
konden de aanwezigen weer veel leren.  
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DDrriiee  ggooeeddee  rreeaaccttiieess  iinn  llaassttiiggee  wweerrkkssiittuuaattiieess  

Er doen zich met regelmaat lastige situaties voor op het werk. Situaties waarin een 
goede reactie al meteen een voorsprong oplevert. Jammer genoeg hebben we die 
goede reactie zelden paraat als we die nodig hebben. De situatie overrompelt ons en 
zet ons brein even in de parkeerstand. Door de stress die dan ontstaat, komen we 
niet verder dan ja zeggen als we nee bedoelen. Of vaag wat mompelen. Of te 
emotioneel reageren. We slagen er in elk geval niet in een adequate reactie te 
formuleren. 
 
Controle herwinnen, consequenties beperken 
Zo’n moment van mentale overbelasting en bijbehorende spraakverlamming is heel 
vervelend voor ons zelfvertrouwen. Bovendien kunnen de gevolgen nadelig voor ons 
uitpakken. Best een goed idee om voor dit soort gevallen wat standaardreacties in de 
achterzak te hebben. Daarmee herwinnen we snel de controle en beperken we 
meteen eventuele nadelige consequenties.  
 
U heeft een briljant idee en hebt dat met enkele collega’s gedeeld. Maar wat hoort u 
nu? Iemand heeft uw briljante idee in een net iets ander jasje gestoken en probeert 
nu met de eer te gaan strijken. 
Wat dacht u van deze? U zegt, met alle toehoorders erbij: “Leuk, dank je wel dat je 
mijn idee in de schijnwerpers zet.” Met deze reactie slaat u drie vliegen in één klap. U 
wordt niet onderschat want u staat meteen uw mannetje, u claimt uw idee terug 
zonder de ander te beschuldigen (maar u zet de spreker wel meteen op zijn plaats) 
en u heeft de touwtjes weer in handen. Door in te haken op details kunt u de zaak 
meteen  vlot trekken. 
 
Uw leidinggevende vraagt u langer te blijven; u moet de kinderen van school halen. 
Uw antwoord: “Het spijt me, maar ik heb een verplichting elders”. Zo, die zit. Want 
zelfs in bedrijven die met de mond belijden dat het gezin op de eerste plaats komt, 
kunnen privéverplichtingen irritatie opwekken. Uw weinig informatieve reactie dwingt 
indirect tot discretie. De informatiegrens die u hiermee opwerpt, weerhoudt (de 
meeste) mensen van verder vragen. Tegelijkertijd hoeft u niet meer los te laten over 
privézaken dan u wilt. 
 
U heeft een serieuze kwestie aangekaart (bijvoorbeeld pestgedrag) en wilt daar 
serieuze aandacht voor. 
Stel, u heeft bij HR aangekaart dat een groepje collega’s in uw team zich vervelend 
opstelt tegenover een andere teamlid. De teamleider grijpt niet of te slap in. De 
reactie van HR is onbevredigend: de teamleider ligt erg goed bij het management − 
kunt u die hele pestkwestie niet een keertje door de vingers zien? Zeg dan: “Jullie 
reactie is voor mij reden om verdere actie te ondernemen.” U geeft hiermee rustig en 
duidelijk aan dat u zich niet neerlegt bij ongepast gedrag: niks in de doofpot ermee. U 
maakt ook meteen duidelijk dat niet u, maar de actoren  consequenties zullen 
ondervinden van hun handelen. Actie nu voorkomt demoralisatie achteraf. 
 
Bron: Harvard Business Review 
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VViijjff  ttiippss  hhooee  jjee  mmooeett  oovveerrlleevveenn  oopp  kkaannttoooorr  

  
Geen flauw idee waarom je moet scrummen? Waar je flexwerkplek is? Hoe je tussen 
de bomen vol disruptie en innovatie het bos nog moet zien? Kantooramazone en 
jeukwoordenspecialist Japke d. Bouma geeft tips hoe te overleven op je werk. 
 
Tip 1. Bedenk: iedereen doet maar wat 
,,Je baas is ook maar een mens en je manager doet ook maar wat aan. Het lijkt op je 
werk heel erg georganiseerd te zijn met targets, SMART – doelstellingen, functio-
neringsgesprekken en scrummen, maar de realiteit is dat het kantoor een jungle is 
die zich niet laat temmen. Mijn advies: probeer zo gezellig mogelijk en waardevol met 
collega’s samen te werken en zo veel mogelijk te doen wat je leuk vindt. Als je dat 
nog niet doet, probeer dan te bedenken hoe je dat doel zou kunnen bereiken en werk 
daar dan naartoe. Maar onthoud ook: succes is geen keuze, wat alle succesgoeroes 
ook zeggen. Geloof ze niet, daar komen alleen maar burn-outs van. Natuurlijk, je 
kunt hard werken, zorgen dat je goed bent opgeleid en de juiste mensen kent, maar 
succes is ook vaak mazzel hebben en timing.  
 
Tip 2. Werken doe je maar thuis 
,,Laat het los dat je iets afkrijgt in de kantoortuin. Iedereen zit er op elkaar. Het 
kantoor is een soort legbatterij geworden. Dat komt door de flexplek die is bedacht 
door al die interieurarchitecten – sowieso een overbodige beroepsgroep – die 
denken dat alles open en transparant moet zijn om te kunnen samenwerken. Maar in 
de praktijk levert dat alleen maar lawaai op en kom je amper aan werk toe. Al die 
herrie kost heel veel energie. De flexplek en de open kantoortuin zijn een van de 
grootste redenen voor burn-out op kantoren. En dat is het niet alleen: er is veel te 
weinig zuurstof, de lucht is er vaak droog en het is er koud. Mannen hebben minder 
last van de kou, want ze dragen vaak een pak, maar vrouwen lopen heel de dag in 
vesten. Je ziet mensen door al die oorzaken kapotgaan in de kantoortuin, de 
kantoortuin is killing. Ik zou bijna zeggen dat daar werken even slecht is als roken. Is 
niet zo natuurlijk, maar het is in elk geval wel heel ongezond. Het is niet gek dat veel 
mensen vertellen dat hun grootste droom is om de loterij te winnen. Dan kunnen ze 
weg uit die verstikkende kantoortuin.” 
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Tip 3. Managers: zorg voor je mensen 
,,Managers: laat mensen naar huis gaan als het werk af is, of laat ze thuiswerken als 
ze dat willen. Waarom niet? De norm is nu: de hele dag op kantoor zitten, anders ben 
je geen goede werknemer. Maar we zijn elkaar daarmee aan het opjutten tot we er 
dood bij neervallen. Ik zou ook willen zeggen: managers, kijk of het echt nodig is om 
‘innovatie’, ‘zelfsturende teams’ of ‘agile werken’, of al die andere managementhypes 
door te voeren. Ik denk dan aan al die managers die tegen hun mensen zeggen: ‘We 
gaan het helemaal anders doen’. Deden we het dan tot nu toe verkeerd? Waarom 
moet er steeds worden geïnnoveerd, gekanteld en getransformeerd? Hou op zeg. 
Desastreus voor de motivatie. En als je dan toch iets gaat veranderen, zorg er dan 
voor dat je een goed verhaal hebt voor je mensen. Nu krijg ik weleens het idee dat er 
heel veel wordt veranderd op kantoor zonder dat dat echt nodig is. En komen heel 
veel mensen uithuilen over wat ze NU weer moeten van hun manager.” 'Als we 
stoppen met vergaderen, kan iedereen elke dag om 13.00 uur naar huis' 
 
Tip 4: hou op met vergaderen 
,,Ik zeg weleens gekscherend: als we stoppen met vergaderen, kan iedereen elke 
dag om 13.00 uur naar huis. Mijn NRC-collega Ellen de Bruin heeft voor haar boek 
‘Vergaderen? Niet doen!’ wetenschappelijk uitgezocht dat vergaderen helemaal geen 
nut heeft. Dus: stop ermee. Ik bedoel: mensen worden kapotgemaakt met onnodig 
geklets in hokjes en vergaderzalen. Iemand zei laatst tegen me: ‘Sorry, ik kan niet 
lunchen, want ik heb eerst een ‘bila’ oftewel een bilateraal overleg – gewoon met 
iemand praten dus –, dan een meeting en daarna een brainstorm.’ Dan denk ik: joh, 
dat betekent dat je dus de hele dag zinloos hebt lopen vergaderen. Brainstormen 
werkt niet: alle onderzoeken tonen dat aan. Hoewel, brainstormen is wel leuk. Met 
bier erbij.” 
 

Tip 5. Neem jezelf niet zo serieus 
,,Maar mijn belangrijkste tip is: neem je werk 
serieus, maar neem jezelf niet te serieus. 
Relativeer. Maak grappen met je collega’s, houd 
het licht. Want zonder humor op kantoor ga je 
helemaal dood.”  

 
Japke-d. Bouma schrijft in NRC Handelsblad wekelijks een column over hoe 
te overleven op kantoor. Haar boek 'Ga lekker zélf in je kracht staan' is net uit. 
Eerder verschenen: 'Uitrollen is het nieuwe doorpakken', 'Survivalgids voor de 
kantoorjungle' en ‘Gids voor de kantoorjungle’. 

 
 

 

AAllttiijjdd  ffuunnccttiieebbeehhoouudd  bbiijj  ggeebbrruuiikk  sspprriinnkklleerriinnssttaallllaattiiee??      
 
Als tijdens een brand de ontruimingsinstallatie of de brandweerlift niet meer werkt, 
dan ontstaat een levensgroot probleem. Bekabeling met functiebehoud moet de 
beschikbaarheid garanderen. Onder andere een sprinklersysteem kan hiervoor 
zorgen. Volgens de regels zou het kunnen, maar is het altijd verstandig om sprinklers 
aan te brengen? 
 
Functiebehoud kom je op heel veel plekken tegen. De ontruimingsinstallatie en 
brandweerlift noemden we al. Denk ook aan de elektrische sprinklerpomp en de 
signaalkabels naar een brandweerpaneel en installaties. Je moet er niet aan denken 
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wat er gebeurt als systemen uitvallen en brand de aanwezige personen overvalt. 
Functiebehoud kom je op heel veel plekken tegen. De ontruimingsinstallatie en 
brandweerlift noemden we al. Denk ook aan de elektrische sprinklerpomp en de 
signaalkabels naar een brandweerpaneel en installaties. Je moet er niet aan denken 
wat er gebeurt als systemen uitvallen en brand de aanwezige personen overvalt. 
 

Figuur 1: Situatie conform het Bouwbesluit 

 

Variant 1: Het systeem kent een lus. Om te kunnen voldoen aan de eisen het 
gedeelte van cf. NPR 2576 wordt het gedeelte van de bekabeling dat samenvalt in 
BC 1 uitgevoerd in fysiek functiebehoud. In geval van brand kan maar een heel 
beperkt aantal signaalgevers uitvallen (alleen in de ruimte waar de brand is 
begonnen).

 

Variant 2: Op de verdiepingen ligt de ontruimingsalarminstallatie in een lus, waarbij 
de bekabeling door dezelfde schacht loopt. Het samenvallend gedeelte van de lus is 

http://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2017/10/sprinklerbehoud-I.png
http://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2017/10/Sprinklerbehoud-II.png
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uitgevoerd in fysieke FB. In geval van brand kan maar een heel beperkt aantal 
signaalgevers uitvallen. 
 
Realisering 
De norm NPR 2576 (1) geeft aan hoe je functiebehoud op een praktische wijze kunt 
realiseren. Eén van de mogelijkheden die de norm voorschrijft, is functiebehoud met 
behulp van de aanwezige sprinklerinstallatie. Deze mogelijkheid is gebaseerd op het 
principe dat sprinklers een brand beheersbaar houden. Het kabeltracé wordt in zo’n 
geval niet dusdanig aangetast dat het afbreuk doet aan de goede werking. NPR 2576 
beschrijft enkele voorwaarden waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen om dit 
mogelijk te maken. In het kader op de pagina hiernaast zijn de voorwaarden 
samengevat.Wat naar de mening van DGMR in de praktijk nagenoeg niet gebeurt, is 
de vraag stellen of het verstandig is om functiebehoud op deze wijze te realiseren. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, maken we een vergelijking met de situatie 
met en zonder sprinklersysteem. 
 
Variant zonder sprinklersysteem 
Neem een typisch kantoorgebouw. Het Bouwbesluit stelt dat het gebouw een 
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet hebben. In dit voorbeeld kijken we 
naar de uitvoering van de ontruimings-alarminstallatie. Als eerste kijken we naar een 
gebouw zonder sprinklerinstallatie dat conform het Bouwbesluit is ingedeeld in 
brandcompartimenten. Figuur 1 laat twee mogelijke uitvoeringsvarianten van 
functiebehoud zien. Bij een variant met sprinklers krijgt het gehele gebouw een 
gecertificeerde sprinklerinstallatie. De NPR 2576 geeft onder voorwaarden aan dat 
de sprinklerinstallatie voor functiebehoud zorgt zonder toepassing van bekabeling 
met fysieke FB. In figuur 2 staan de twee varianten uit figuur 1 maar dan met 
sprinklers. 
 

Figuur 2: Situatie met sprinkler 

 

http://www.brandveilig.com/sprinklerinstallatie-toepassing-installatie-en-onderhoud
http://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2017/10/Sprinklerbehoud-III.png
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Variant 3 en 4: Door toepassing van de sprinklerinstallatie is een fysieke FB-
kabeltracé niet noodzakelijk. De sprinklerinstallatie in de schachten is uitgevoerd 
volgens de eisen van de NEN-EN 12845 (rechter schacht) en de NFPA 13 (linke 
schacht). 
 
Analyse 
De sprinklerinstallatie wordt primair aangelegd om de omvang van een brand te 
beheersen. Dit is niet zondermeer hetzelfde als een kabel beschermen tegen 
aantasting. De projectering van sprinklerkoppen is afhankelijk van het gehanteerde 
sprinklervoorschrift. Kijken we bijvoorbeeld naar een schacht: 

 NEN-EN 12845 + NEN 1073: om elke twee bouwlagen voorzien van een  
      sprinklerkop. (2) 
 NFPA13 : sprinklerkop bovenin de schacht. (3) 

Een brand kan zich in de schacht in aanzienlijke mate ontwikkelen voordat de 
sprinkler wordt geactiveerd. Door het activeren van de sprinkler blijft de brand bepekt 
of wordt deze zelfs geblust, maar dan kan de kabel al zodanig zijn aangetast dat 
deze niet langer optimaal functioneert. In dit geval is er sprake van een volledig 
functionerende sprinklerinstallatie. Stel: een brand in een schacht ontwikkelt zich 
zodanig dat hij op meerdere bouwlagen doorloopt. Voordat de sprinkler is 
geactiveerd, kan de bekabeling van de ontruimingsalarminstallatie al zijn aangetast 
(variant 2 en 4). Op het moment dat de brand ontdekt wordt (door het activeren van 
de sprinkler) kan al sprake zijn van een niet meer functionerende ontruimings-
alarminstallatie. In deze situatie is de ontruiming van het gebouw veel complexer, 
waarbij het risico op slachtoffers significant toeneemt. In variant 1 en 3 is dit risico 
kleiner.

 
Voorwaarden aan de sprinklerinstallatie 
 Aanspreektemperatuur sprinklers ligt niet <68 – 74 °C; 
 gecertificeerde installatie (CCV inspectiecertificaat); 
 de volledige transmissieweg wordt beveiligd met sprinklers; 
 automatisch werkende installatie; 
 de verbindingen behoren te zijn beschermd tegen water, volgens IP 44 of  

       beter; 
 
 

http://www.brandveilig.com/wp-content/uploads/2017/10/sprinklerbehoud-IV.png
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 de functionaliteit van de sprinklerinstallatie aangaande bekabeling behoort 
expliciet in het uitgangspuntendocument van de desbetreffende 
sprinklerinstallatie te zijn opgenomen 

 
Wat moeten we doen? 
Een volledig antwoord op deze vraag geven is niet eenvoudig. Elke situatie is 
anders. Is er bijvoorbeeld sprake van een kantoor of een ziekenhuis? De 
belangrijkste stelregel is dat bij de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie de norm 
NPR 2576 niet standaard wordt toegepast. Bij elke situatie is de vraag: wat zijn 
mogelijke faalscenario’s en welke gevolgen hebben ze?Als adviseur brandveiligheid 
stellen wij deze vraag bij alle projecten. We komen vaak tot de conclusie dat de 
sprinklerinstallatie voor het realiseren van functiebehoud in het gehele gebouw 
(kleine gebouwen) of in grote delen van complexe gebouwen best inzetbaar is, maar 
dat er delen zijn waar dit niet acceptabel is. Voor diverse projecten pasten wij een 
hybride strategie toe, waarbij bijvoorbeeld functiebehoud via een sprinkler op de 
verdiepingen goed bruikbaar is, maar waarbij in de schachten fysieke FB gebruikt 
moet worden. 
 
Afhankelijk van de situatie in het gebouw kijken we daarbij ook naar het 
uitvoeringsniveau van de sprinklerinstallatie. De NPR 2576 stelt een aantal 
basiseisen aan de uitvoering van de sprinklerinstallatie. Ook het Nederlandse 
sprinklervoorschrift, NEN-EN 12845 + NEN 1073, stelt aanvullende eisen aan de 
installatie op het gebied van persoonlijke veiligheid.In de nieuwe 2015-uitgave van de 
NEN-EN 12845, waarvoor op dit moment de Nederlandse aanvulling NEN 1073 
wordt geschreven, is het hoofdstuk ‘Persoonlijke veiligheid’ veranderd in 
‘Aanvullende maatregelen ter verbetering van de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van de installatie’. In elke situatie waar de NPR 2576 wordt 
toegepast, is het noodzakelijk om te beoordelen of de aanvullende voorwaarden uit 
bijlage F van de NEN-EN 12845 noodzakelijk zijn om het brandveiligheidsconcept 
van het gebouw te waarborgen. 
 
Afwegen risico’s 
De aanwezigheid van een sprinklersysteem voor functiebehoud leidt niet zonder 
meer tot een veilige situatie. Per geval dient de situatie beoordeeld te worden en 
moeten de risico’s worden afgewogen. 
Noten: 
NPR 2576:2005 nl ‘Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen’ 
EN-EN  
 

BBiijj  zzeess  oopp  ddee  ttiieenn  ffaattaallee  wwoonniinnggbbrraannddeenn  ggeeeenn  rrooookkmmeellddeerr  
 
In 2016 zijn er bij 41 fatale woningbranden 47 slachtoffers gevallen. Meer dan de 
helft van die woningbranden heeft plaatsgevonden in een appartement of flatgebouw. 
En bij ruim zes op de tien fatale branden was geen rookmelder aanwezig. Dit meldt 
het Verbond van Verzekeraars. 
 
De cijfers komen uit het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 van de Brand-
weeracademie. Volgens dat jaaroverzicht vinden veruit de meeste fatale branden 
plaats op vrijdag (28 procent) en ontstaat de helft in de woonkamer. 
Als belangrijkste oorzaken noemt de academie roken (19 procent) en technische 
oorzaken van apparatuur (13 procent). Ongeveer de helft van de fatale branden 
ontstaat door menselijk handelen. 
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Alleenstaanden 
Veruit de meeste slachtoffers in 2016 zijn alleenstaanden (69 procent) en bijna 
driekwart is man. Iets meer dan de helft is 61 jaar of ouder en exact hetzelfde 
percentage (51 procent) is aangetroffen in een ruimte waarvan de deur bij aankomst 
van de brandweer openstond. Reden voor de brandwondenstichting om eerder dit 
najaar te waarschuwen (slaapkamer)deuren te sluiten voordat je gaat slapen. 
Gesloten deuren vertragen namelijk de rookverspreiding in huis en zorgen ervoor dat 
je meer tijd hebt om te vluchten. 
 
 

BBrraannddwwoonnddeenncceennttrraa  ggaaaann  nnaauuwweerr  ssaammeennwweerrkkeenn  

  
De drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam 
gaan samenwerken in de overkoepelende organisatie Brandwondenzorg Nederland. 
Dit is vooral bedoeld om te kunnen inspelen op een groot incident met veel 
slachtoffers. Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Deze 
gespecialiseerde centra kunnen bij grote incidenten tevens een beroep doen op 
nabijgelegen academische ziekenhuizen. 

 
Om de beste zorg aan kinderen en 
volwassenen met ernstige brandwonden te 
bieden, is snelle, hoog kwalitatieve en 
gestructureerde samenwerking tussen de 
experts van de Nederlandse brandwonden-
centra van levensbelang. “Binnen 
Brandwondenzorg Nederland is onze acute 
zorg actief afgestemd en geborgd. Zo zijn wij 
klaar om op ieder moment effectief op te 
schalen en te reageren op een groot 
brandwondenincident, bijvoorbeeld een 
aanslag. Net zo belangrijk: tegelijkertijd staan 
wij 24 uur per dag paraat om één klein kind 
met een ernstige heet waterverbranding de 
beste behandeling te bieden”, aldus dr. Kees  

van der Vlies, medisch hoofd van het Brandwondencentrum Rotterdam. 
 
Voldoende capaciteit 
Brandwondenzorg Nederland kiest ervoor dat het verlenen van de zorg aan kinderen 
en volwassenen met ernstige brandwonden in de drie brandwondencentra in 
Groningen, Beverwijk en Rotterdam plaatsvindt. Door afstemming en samenwerking 
tussen deze expertisecentra wordt de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg geboden 
en met wetenschappelijk onderzoek en opleiding wordt deze kwaliteit van de zorg 
voortdurend verbeterd. Van der Vlies: “Binnen de nieuwe samenwerkingsorganisatie 
Brandwondenzorg Nederland, stemmen wij de capaciteit van ieder centrum af, zodat 
we de beste zorg aan ieder kind of iedere volwassene met ernstige brandwonden 
individueel kunnen bieden. Getoetst aan de hoogste Europese kwaliteitseisen, zetten 
wij onze capaciteit gezamenlijk zodanig in dat we iedere patiënt met brandwonden in 
onze drie brandwondencentra de meest effectieve brandwondenbehandeling kunnen 
bieden.  
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Daarnaast zijn er voor opschaling zowel afspraken gemaakt met nabijgelegen 
academische centra in Groningen, Amsterdam en Rotterdam als op Europees 
niveau.” Dit beleid is inmiddels door de European Burns Association aangemerkt als 
een voorbeeldwerkwijze van zeer hoog kwalitatief niveau met de aanbeveling om 
deze aanpak blijvend voort te zetten. 
 
Uitgangspunten Brandwondenzorg Nederland 
De drie brandwondencentra voldoen aan de Europese richtlijnen en zijn Europees 
geverifieerd conform de richtlijnen van de European Burns Association. De 
behandeling van patiënten met brandwonden dient plaats te vinden conform de 
richtlijnen, geaccordeerd door de Wetenschappelijke Verenigingen. Kinderen en 
volwassenen met brandwonden die in aanmerking komen voor een behandeling in 
gespecialiseerde centra, zoals beschreven in de richtlijnen, dienen in de drie 
aangewezen brandwondencentra behandeld te worden. Overstijgend worden de drie 
brandwondencentra ondersteund vanuit het onderzoeksinstituut Vereniging 
Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) 
 
Over Brandwondenzorg Nederland 
De Nederlandse brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen hebben 
op alle drie de locaties speciale voorzieningen om zowel volwassen als jonge 
patiëntjes met ernstige brandwonden optimaal te behandelen. De brandwonden-
centra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen Brandwondenzorg 
Nederland intensief samen om brandwonden te voorkomen en de behandeling en 
zorg aan patiënten met brandwonden verder te optimaliseren. Meer informatie vindt u 
op www.brandwondenzorg.nl. 
 

DDiitt  zziijjnn  ddee  bbooeetteess  bbiijj  ddee  nniieeuuwwee  AArrbboowweett  
 
Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De 
Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. 
 

Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van 
boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds 
die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boete-
oplegging arbeidsomstandighedenwet. Welke boete-
regels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de 
Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om 
welke bedragen gaat het? 
 

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts 
Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een 
arbodienst of een bedrijfsarts. Nu dat de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsom-
standighedenwet van kracht is kan de Inspectie direct een boete opleggen aan de 
werkgever die niet over een basiscontract beschikt. Een boete dreigt ook als in het 
basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij 
diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken, 
krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving. 
De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten 
(basis)contracten. Die contracten moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen 
voldoen. Voor de aanpassing van vóór 1 juli 2017 lopende contracten geldt een 

 

http://www.brandwondenzorg.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46342.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46342.html
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overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan 
de nieuwe regelgeving. 
 
Dit zijn de boetes rondom het basiscontract: 
 Geen basiscontract: 1.500 euro 
 Basiscontract niet compleet: 750 euro 
 Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro 
 Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro 
 Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro 

 
Boete rondom preventie medewerker 
 Geen preventiemedewerker aangewezen: 1.500 euro 

 
Dit zijn de boetes rondom de bedrijfsarts: 
 Geen adequate toegang tot bedrijfsarts: 1.500 euro 
 Bedrijfsarts kan werkplek niet bezoeken: 1.500 euro 
 Geen afschrift van advies bij ontbreken or of pv: 340 euro 

 
Dit zijn de boetes rondom de second opinion: 
 Geen mogelijkheid tot second opinion: 1.500 euro 
 Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: 750 euro 

 

BBrraannddvveeiilliigghheeiidd  ttee  wweeiinniigg  aaffggeesstteemmdd  oopp  bbeewwoonneerrss  
 
Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, is met de brandweer in 
Gelderland en Noord-Brabant een samenwerking gestart om woningen en gebouwen 
brandveiliger te maken. Op basis van de ervaringen wordt de samenwerking naar 
heel Nederland uitgebreid. 
 

De samenwerking is volgens Aedes nodig, omdat 
brandveiligheid nog te weinig is afgestemd op bewoners. 
Volgens Ronald van Londen van woningcorporatie 
Woonstede in Gelderland zijn door de bouwbesluiten van 
2003 en 2012 wel al verbeteringen bereikt, zoals de 
verplichte installatie van rookmelders, brandwerende 
voorzieningen en vluchtroutes.  

Maar daarvan profiteren alleen bewoners van nieuwbouw en renovatie, stelt Frank 
Huizinga van Brandweer Nederland. Bovendien is het niet zo dat een gebouw dat 
aan de bouwregelgeving voldoet, ook brandveilig gebruikt wordt. 
 
Veel winst te behalen 
Van Londen vindt dat brandveiligheid getoetst zou moeten worden aan de bewoners. 
Als in een gebouw veel senioren wonen met rollators, kan een drempel van tien 
centimeter een onoverkomelijk obstakel zijn. Makkelijk zal het doorvoeren van 
wijzigingen niet worden. Goedkoop ook niet. Zeker niet als vluchtwegen aangepast 
moeten worden. Volgens Huizinga is echter al veel winst te behalen als vluchtwegen 
vrij van obstakels worden gehouden. Ook voorlichting kan veel leed voorkomen, 
zodat mensen bijvoorbeeld niet een vlam in de pan met water gaan blussen. Voorts 
is het gesloten houden van deuren belangrijk om verspreiding van brand en rook 
tegen te gaan. Tot slot adviseert hij om altijd rookmelders te installeren. Bij voorkeur 
rookmelders die gelijktijdig afgaan als één rook signaleert. 

 



 
 
Vereniging Preventie & Bedrijfshulpverlening  Nederland - VPBN            14/22                          informatiebulletin december 2017 

 

 

MMiinniisstteerr  sscchhrraapptt  vveerrpplliicchhttee  ooeeffeenniinnggeenn  rraammppeennbbeessttrriijjddiinngg  
 
Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht om elke drie jaar een oefening te houden 
om te toetsen of de rampenbestrijdingsplannen nog steeds voldoen. Dat blijkt uit een 
besluit van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. 
 
Veiligheidsregio’s waren altijd verplicht om voor risicovolle bedrijven in hun gebied 
rampenbestrijdingsplannen op te stellen. Hierin staat onder meer welke personen, 
maatregelen en voorzieningen van belang zijn en welke personen, maatregelen en 
voorzieningen een rol spelen bij de bestrijding van een calamiteit. Verder wordt 
beschreven hoe de bevolking wordt geïnformeerd. Tijdens de oefeningen moesten 
de plannen worden getoetst op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. 
 

Volgens minister Grapperhaus berustte de verplichte 
driejaarlijkse oefening op een stringente interpretatie van 
Europese verplichtingen. De nieuwe formulering in het 
Besluit veiligheidsregio’s luidt dat ‘ten minste éénmaal per 
drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, 
beproefd en zo nodig bijgewerkt’. Wat het nieuwe vereiste 
van ‘beproeven’ precies inhoudt, laat de minister in het 
midden. Hij heeft de wijziging besproken met betrokken 
partijen, zoals de veiligheidsregio’s, gemeenten, 
provincies en sociale partners.  

Deze zijn blijkbaar akkoord gegaan met het schrappen van de oefenplicht. De 
minister stelt bovendien dat ‘in de praktijk al overeenkomstig de gewijzigde 
regelgeving wordt gewerkt’. Daarom treedt het besluit per direct in werking. 
 
Uit onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie bleek al in 2013 dat het 
verplichte oefenen met de rampenbestrijdingsplannen in de praktijk lang niet altijd 
gebeurt. Dit zou te maken hebben met de grote capaciteitsbelasting, het hoge aantal 
verplichte oefeningen in verschillende veiligheidsregio’s en het feit dat 
veiligheidsregio’s ook genoodzaakt zijn (niet wettelijk verplichte) oefeningen uit te 
voeren op grond van lokale behoeften, wensen en samenwerkingsafspraken. 
Minister Opstelten toonde zich altijd een groot voorstander van oefeningen bij 
risicovolle bedrijven. Dit naar aanleiding van de fouten die waren gemaakt bij het 
blussen van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. 
 

NNiieeuuwwee  CCCCVV--iinnssppeeccttiieesscchheemmaa’’ss  vvoooorr  bbrraannddbbeevveeiilliiggiinngg  

  
Het CCV heeft nieuwe versies gepubliceerd van de CCV-inspectieschema’s 
Basisontwerp, Detailontwerp en Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI). 
Nieuw zijn twee extra afgeleide doelstellingen voor rookbeheersingsinstallaties.  
 
Daarnaast zijn de inspectieschema’s op ondergeschikte punten geactualiseerd, aldus 
het CCV. Als gevolg van de aanpassingen in de inspectieschema’s is ook het 
document Specifieke normen en verwijzingen herzien. Daarvan is nu versie 5.0 op de 
website gepubliceerd. 
 
Conform de overgangsregeling beschreven in de drie inspectieschema’s mogen de 

 

https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/inspectie-brandbeveiliging/inspectieschemas/
https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/inspectie-brandbeveiliging/inspectieschemas/
https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/inspectie-brandbeveiliging/documenten/inspectie-brandbeveiliging-specifieke-normen-en-verwijzingen/
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schema’s vanaf datum publicatie worden gebruikt en gaan ze – met een 
kennisgevingsperiode van 3 maanden – in op 16 januari 2018. In het Bouwbesluit 
wordt naar de CCV-inspectieschema’s verwezen. In bepaalde gevallen moeten 
gebouwgebruikers beschikken over een inspectiecertificaat. 
 

MMeeeerr  bbeewweeggiinngg  mmeett  ddyynnaammiisscchhee  wweerrkkpplleekkkkeenn  
 
Zo’n 55 procent van de Nederlanders voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijnen die 
de Gezondheidsraad eind augustus overhandigde aan minister Edith Schippers. Hoe 
kun je er als werkgever aan bijdragen om dat percentage nog verder op te 
schroeven? Erwin Speklé, senior ergonoom bij Arbo Unie, adviseert het gebruik van 
dynamische werkplekken. 
 

 
 
In de nieuwe beweegrichtlijnen staat dat volwassenen: 

 minstens 2,5 uur per week – en verspreid over de week - aan matig intensieve 
inspanning zouden moeten doen, zoals wandelen of fietsen;  

 minstens twee keer per week spier- en/of botversterkende oefeningen zouden 
moeten doen, zoals krachttraining en activiteiten waarbij het lichaam met het 
eigen gewicht wordt belast (denk aan opdrukken, maar ook bijvoorbeeld 
traplopen) 

 veel stilzitten zouden moeten voorkomen.  
 

Vooral dat derde punt kunnen werkgevers volgens Erwin beïnvloeden: “De meesten 
van ons brengen het grootste deel van de werkdag zittend door aan een bureau of 
vergadertafel. En in onze vrije tijd zitten we ook heel veel: tijdens het eten, voor de tv, 
in het ov of de auto. Terwijl uit onderzoek inmiddels sterke aanwijzingen naar voren 
komen dat langdurig zitten niet alleen tot gezondheidsklachten en overgewicht kan 
leiden, maar zelfs de kans op vroegtijdig overlijden verhoogt. Het is dus belangrijk om 
zitten meer af te wisselen met staan en bewegen. Om daar een goede balans in te 
brengen. Er zijn steeds meer mogelijkheden om dit ook op de werkplek te doen.” 
 
 
Minder zitten zonder productiviteitsverlies 
Er komen bijvoorbeeld steeds meer hulpmiddelen op de markt die inspelen op de 
behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-sta-bureaus, fiets-bu-
reaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te 
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richten. “Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te gaan 
halen en tijdens de lunch een wandeling te maken, dring je de tijd dat je zit terug. Met 
dynamische werkplekken kun je werken combineren met staan, fietsen of lopen 
combineren. Er zijn inmiddels vrij veel studies naar gedaan of dit geen negatieve 
impact heeft op de productiviteit. Dat lijkt mee te vallen. Wat je wel ziet is dat als 
mensen bijvoorbeeld lopend iets bespreken, ze toch stilstaan wanneer er meer 
concentratie vereist is. Met name bij een fietsbureau lijkt dat niet zo’n probleem; dan 
houd je gewoon je benen even stil. Op een loopband is dat natuurlijk lastiger.” 
 
Te veel staan is nog slechter dan te veel zitten. 
Erwin juicht het toe als werkgevers dynamische werkplekken gaan inrichten. Zijn 
adviezen om medewerkers uit hun stoel te krijgen: 

 Stimuleer regelmatig opstaan en stukjes lopen. Bijvoorbeeld door bureaus 
niet  naast de printers en pantry’s te plaatsen.  

 Bevorder lunchwandelen en traplopen. 

 Schaf vanaf nu alleen nog maar zit-sta-bureaus aan als je meubilair aan 
vervanging toe is. Het beste is daarbij te kiezen voor (elektrische) bureaus 
die snel omhoog en naar beneden kunnen. Dan vormt het ook geen 
drempel voor medewerkers om staan en zitten af te wisselen. Bovendien 
zijn deze makkelijk af te stellen bureaus ook heel geschikt voor flexibele 
werkplekken: iedereen kan de hoogte op z’n eigen lengte afstellen. En de 
kosten zijn ook niet veel hoger dan voor conventionele(re) bureaus. 

 Plaats als dat mogelijk is in een aparte ruimte ook een fiets- en loopbureau 
– of meerdere – waar medewerkers heen kunnen om bepaalde taken uit te 
voeren die goed met lopen of fietsen samengaan, zoals documenten lezen 
of bellen. 

 Te veel staan is nog slechter dan te veel zitten. Wat de optimale 
verhouding is tussen zitten, staan en bewegen, is nog niet helemaal 
duidelijk, maar wij adviseren op basis van wat wél bekend is om drie 
kwartier zitten af te wisselen met een kwartier staan of bewegen. Op die 
manier breng je het zitgedrag terug zonder al te zeer in te breken op de 
concentratie.  

 Met faciliteiten alleen ben je er niet; je zult ook beleid moeten maken om 
beweging te bevorderen. En geef je medewerkers begeleiding en goede 
voorlichting over de effecten van veel zitten en staan, hoe je de zit-sta-
bureaus en andere hulpmiddelen het beste kunt gebruiken en hoelang je 
zou moeten staan of zitten.  

 Het effect? “Minder klachten, gezondere medewerkers én een hogere 
medewerker-tevredenheid.” 

 
Wil je meer weten over hoe Arbo Unie je kan ondersteunen bij het invoeren van 
dynamische werkplekken en het bevorderen van afwisselend zittend, staand en 
bewegend werken? Neem dan contact op met erwin.spekle@arbounie.nl. 
 

TToopp  SSeeccuurriittyy  bbrreennggtt  ddrraaaaddllooooss  ssyysstteeeemm  vvoooorr  aallaarrmm  eenn  ddoommoottiiccaa  
 
Top Security komt in december met het geavanceerde beveiligingssysteem IOTega 
van DSC op de markt. Niet alleen is dit met een draadloos aanraakscherm te 
bedienen, maar ook via een app, waarmee nog vele andere functies in de woning 
zijn te schakelen. 

mailto:erwin.spekle@arbounie.nl?subject=Bericht%20nav%20artikel%20Meer%20beweging%20met%20dynamische%20werkplekken
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IOTega is leverbaar als zelfstandig systeem, maar kan ook via de cloud worden 
beheerd. Het laatste is handig als ook een servicecontract wordt afgesloten met de 
klant. Storingen en ondersteuning kunnen dan meestal vanuit het bedrijf van de 
installateur worden geregeld. 
 
Uitbreidingen 
Er is een groot aantal uitbreidingen mogelijk. Zo kunnen camera’s op het systeem 
worden aangesloten, voor optische inbraakverificatie. Ook tweeweg audio is 
mogelijk, voor contact met iemand die alarm veroorzaakt of iemand die voor de 
voordeur staat. Via de smartphone kan een gesprek worden gevoerd. In totaal zijn 
zo’n 200 componenten voor uitbreidingen leverbaar. Alarmmeldingen kunnen via een 
ingebouwd modem langs verschillende wegen naar de smartphone of een 
meldkamer worden gestuurd. 
 
Compatibiliteit met PowerNeo 
De DSC Iotega is compatibel met alle detectoren, sirenes en afstandsbedieningen 
van PowerNeo. Hierdoor kunnen installateurs gebruik blijven maken van de 
vertrouwde 2-weg-componenten en profiteren van het enorme draadloze bereik (tot 
c.a. 2km!). 
 

NNVVDD  CCoonnnneecctt  rreeddtt  lleevveennss  wwaaaarr  rrooookkmmeellddeerrss  ffaalleenn  
 
De meeste woningen hebben tegenwoordig een rookmelder. Maar wat als er 
niemand thuis is? Of als er koolmonoxide ontstaat? Dan heeft de rookmelder geen 
enkel nut. NVD Beveiligingen komt nu met een betaalbaar alternatief, dat afrekent 
met alle nadelen van de wettelijk verplichte rookmelder. Dit alternatief op basis van 
Nest Protect heet NVD Connect. 
 
NVD Connect is geen product, maar een dienst, waarbij de veiligheid van de 
bewoner voorop staat. Een erkende installateur zorgt voor plaatsing en een feilloze 
werking van de Nest Protect. Een hypermoderne sensor, die niet alleen rook en 
koolmonoxide detecteert, maar ook meteen een alarm uitstuurt. Dit komt binnen op 
de mobiel van de bewoner en als die niet direct reageert, bij de alarm- en 
servicecentrale van NVD Beveiligingen. Daar onderneemt men onmiddellijk actie. 24 
uur per dag en 7 dagen in de week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienst kan online worden aangevraagd, waarna een installateur de bewoner 
binnen 3 dagen benadert voor het maken van een afspraak. NVD neemt contact op 
om de procedures bij alarm te bespreken. Wie dienen er gewaarschuwd te worden bij 

 

https://brandpreventie.nvd.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjirfGS1f_XAhWDAsAKHcNDAqwQjRwIBw&url=https://www.nvd.nl/nieuws/brandveiligheid-rookmelder-faalt-nvd-connect-nest-protect/&psig=AOvVaw3zdm33W-WHtUyBGTl-v21O&ust=1513002892189766
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koolmonoxidealarm? En wat te doen bij brand? Zijn er mensen in huis die zichzelf 
door een handicap niet in veiligheid kunnen brengen?  
 
Op grond van deze informatie biedt NVD een dienst aan die voor echte veiligheid 
zorgt. De hoofdprijs kost dit niet. Voor een standaard bedrag van 4,95 euro per 
maand (exclusief de Nest Protect) is men ervan verzekerd dat koolmonoxidegevaar 
en brand tijdens afwezigheid niet langer onopgemerkt blijven. 
Meer informatie: www.brandpreventie.nvd.nl 

 

SSccrriippttiiee  oovveerr  rrooookkggaasseexxpplloossiieess  wwiinntt  IIFFVV--VVVVBBAA--ssccrriippttiieepprriijjss  22001177  
 
Met een scriptie over rookgasexplosies heeft Cindy Veerman van Saxion Hogeschool 
de IFV-VVBA-scriptieprijs 2017 gewonnen. “Een interessant onderzoek naar de 
invloed van specifieke materialen in dakconstructies op de ontwikkeling van 
rookgasexplosies. Zeer actueel en van belang voor de inzetstrategie van de 
brandweer. Het onderwerp is niet geheel nieuw, maar de conclusies leveren nieuwe 
inzichten op”, aldus het juryrapport. 
 

Het doel van het onderzoek is het inschatten van de 
kans op het overschrijden van de onderste 
explosiegrens van brandbare componenten in 
rookgassen. De brandbare componenten in de 
rookgassen stromen vanuit de brandruimte naar 
naastgelegen ruimten bij een volledig ontwikkelde 
brand. Het overschrijden van de onderste 
explosiegrens betekent dat de uitstromende 
rookgassen kunnen worden ontstoken. Bij een 
goede mengverhouding (verbranding) kunnen deze 
zelfs tot explosie komen. 

Spontane rookgasexplosie 
De focus in het onderzoek ligt op EPS, PIR, PUR en bitumen. De uitkomsten leveren 
bevestigende en nieuwe inzichten op. Pyrolyse gassen van EPS kunnen een 
spontane rookgasexplosie veroorzaken en pyrolyse gassen van bitumen kunnen 
worden ontstoken. De soms aangetroffen gladde vloeren na een rookgasexplosie 
worden veroorzaakt door de bitumen. De jury is van mening dat het onderzoek vooral 
een hoog chemisch en experimenteel karakter heeft. Het rapport is goed 
geformuleerd en het bevat heldere conclusies. 
 
Innovatieve en spraakmakende master- of bachelorthesis 
De Scriptieprijs van het IFV en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs (VVBA) 
is tijdens het 10e Nationaal Congres Fire Safety & Science voor de zesde keer 
uitgereikt. De prijs is ingesteld voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante 
of fundamentele master- of bachelorthesis over brandveiligheid. De scriptie dient ter 
afronding van een master- of bacheloropleiding in 2016 of 2017 aan een 
onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied. Aan de prijs is een bedrag 
verbonden van € 1.200, te besteden aan een FSE gerelateerd onderwerp, zoals een 
cursus, studiereis of studieboeken. De winnende scriptie is hier te downloaden.  

 

http://www.brandpreventie.nvd.nl/
https://www.ifv.nl/
https://www.vvba.nl/
https://www.vvba.nl/downloads/nominaties/2017_Veerman_Rookgasexplosies.pdf
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TTiippss  ssaammeennwweerrkkiinngg  pprreevveennttiieemmeeddeewweerrkkeerr--bbeeddrriijjffssaarrttss  
 
De nieuwe Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is, besteedt expliciet 
aandacht aan de samenwerking preventiemedewerker-bedrijfsarts. Maar dan is voor 
veel preventiemedewerkers nog de vraag: hoe kom je als preventiemedewerker in 
contact met de bedrijfsarts? 
 
Begin oktober organiseerde de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuur-
wetenschappelijk onderzoek een webinar over de samenwerking tussen de 
preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Het filmpje geeft concrete tips over hoe een 
preventiemedewerker in contact kan komen met de bedrijfsarts en hoe zij samen in 
overleg kunnen treden. Het filmpje is een eerste deel in een serie met tips voor 
preventiemedewerkers. 
 

TTeeaamm  llaatteenn  ggrrooeeiieenn??  PPrroobbeeeerr  ddeezzee  mmaanniieerr  vvaann  vveerrggaaddeerreenn  eeeennss    
 
Om als team te groeien moet er regelmatig gereflecteerd worden op de vooruitgang 
en resultaten. Wat gaat er goed en wat kan beter? Er bestaat een specifieke meeting 
die daar op focust: de retrospective. 
 

 
 

Van nature zijn we geneigd om conflicten te vermijden. Het is de taak van de 
manager om conflictpunten onder de aandacht te brengen en in de groep te gooien, 
zodat een team samen vooruit kan. Maar de standaard meeting, waarin vooral wordt 
gefocust op de planning en komende projecten, leent zich hier niet voor. De 
retrospective biedt uitkomst. 
 
Deze vorm van vergaderen is vooral populair onder softwareteams die ‘agile werken’, 
maar is ook goed geschikt voor andere teams. De meeting heeft één simpel doel: als 
team reflecteren op gemaakte of gemiste progressie. Zie het als een gestructureerd 
gesprek om blokkades te identificeren en in de toekomst te voorkomen. Gaat het 
goed, dan is het een mooi moment om successen te vieren. Zo niet, dan biedt het de 
kans om bij te schaven. 
 

http://arbo-online.nl/preventiemedewerker-versterk-je-positie/
http://arbo-online.nl/preventiemedewerker-versterk-je-positie/
https://www.fastcompany.com/40498250/this-silicon-valley-style-meeting-can-transform-your-whole-team
https://www.mt.nl/beste-business-events/agile-2-3-kenmerken-succesvolle-agile-organisatie/545988
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In tegenstelling tot de normale wekelijkse update, die vooral vooruitblikt, doe je in de 
retrospective eerst een stapje terug voordat je verder gaat. Dat kan het teamproces 
en de werkcultuur verbeteren. Retrospectives creëren een continue dialoog over de 
voortgang. Teamleden voelen zich vrij om te praten over de resultaten en conflicten. 
Daarnaast staan ze meer open voor feedback. 
 
Zo’n meeting kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van je doel en de 
frequentie. De makkelijkste manier is om iedere week aan alle teamleden te vragen: 
 

1. Wat ging deze week goed? 
2. Wat kan beter? 
3. Wat kunnen we volgende week doen om het werk te verbeteren? 

 
Het is belangrijk dat een sterke gespreksleider de discussies coördineert. Leg als 
manager bijvoorbeeld uit waarom ieder er is, geef alle teamleden de tijd om na te 
denken over de drie vragen (en deze ook te beantwoorden), vergader niet langer dan 
een uur en zorg ervoor dat iedereen het gesprek verlaat met een taak. De leider 
moet teams motiveren op nieuwe manieren (samen) te werken. Maar het is vooral 
belangrijk dat teams zelf die nieuwe manieren vinden en succesvolle veranderingen 
doorvoeren. 
 

WWaannnneeeerr  mmooeett  iikk  ddee  IInnssppeeccttiiee  SSZZWW  iinnsscchhaakkeelleenn??  

  
U schakelt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in als uw werkgever 
bepaalde regels niet naleeft. Het gaat om regels op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of werktijden. U kunt ook 
overtredingen van een ander bedrijf melden. 
 
Wat de Inspectie SZW doet 
De Inspectie SZW onderzoekt onder andere overtredingen  
op het gebied van: 

 arbeidsomstandigheden; 
 arbeidstijden; 
 minimumloon en minimumvakantiebijslag; 
 vreemdelingen en werk. 

 
Eerst met uw werkgever praten, dan klacht indienen 
U probeert een klacht over uw arbeidsomstandigheden eerst met uw werkgever of 
met het bedrijf op te lossen. Kunnen u en uw werkgever niet tot een oplossing 
komen? Vraag dan advies over de situatie aan de arbodienst of arbodeskundige. Is 
dit niet mogelijk, dan kunt u naar de Inspectie SZW stappen. Via de website van de 
Inspectie SZW kunt u uw klacht melden. 
 
Inspectie SZW en anonieme klachten 
Wilt u uw klacht anoniem indienen bij de Inspectie SZW? Dan respecteert de 
Inspectie dat. U krijgt dan alleen niet het resultaat van het onderzoek te horen. 
 
Ernstige arbeidsongevallen melden 
Een ernstig arbeidsongeval moet uw werkgever meteen (telefonisch) melden bij de 
Inspectie SZW. Dit hoeft u dus niet te doen. 
 

 

https://www.inspectieszw.nl/melden
https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval
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SSoommmmiiggee  wweerrkk--  eenn  ssppoorrtthhaannddsscchhooeenneenn  bbeevvaatttteenn  ttee  vveeeell  cchhrroooomm  

  
De meeste werk- en sporthandschoenen die de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) in het voorjaar van 2017 onderzocht op het chroom VI 
gehalte voldoen aan de veiligheidseisen. Bij 5 van de in totaal 52 onderzochte 
handschoenen was het chroom VI gehalte boven de norm. Daarvan is de verkoop 
verboden. Bij 3 van die 5 was het chroomgehalte dusdanig hoog dat van een ernstig 
veiligheidsrisico kon worden gesproken. Voor deze handschoenen is een oproep 
gedaan om deze niet langer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Op de 
website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte 
handschoenen op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. 
 
Chroom (VI) staat bekend als veroorzaker van ernstige contactallergie bij mensen. Bij 
mensen die voor deze stof al gevoelig zijn gebleken, kunnen kleine concentraties van 
chroom al allergische reacties veroorzaken. Bij een allergische reactie ontstaat vaak 
een verdikking van de huid van de handen met schilfers en kloven. De huidafwijkin-
gen jeuken en kunnen door kloven heel pijnlijk zijn.  
 
In de Europese REACH-verordening (1907/2006) staan beperkende voorwaarden 
voor het gebruik van chroom (VI). Doel daarvan is om het aantal mensen dat een 
allergische reactie door contact met chroom te verkleinen en mensen die gevoelig 
zijn voor chroom VI te beschermen. Elke blootstelling aan chroom VI moet worden 
voorkomen. Naar schatting zijn in Europa tussen de 840.000 en 2.310.000 mensen 
allergisch voor chroom VI. De NVWA heeft de Europese Commissie geïnformeerd 
over de afwijkende producten die zijn gevonden via een zogenoemde RAPEX-
melding of notificatie. Andere Europese toezichthouders zijn dan op de hoogte en 
kunnen optreden in hun eigen land. 
 
Sinds 1 mei 2015 is het verboden om lederwaren of voorwerpen met leren onder-
delen die in contact komen met de huid in de handel te brengen als het chroom VI 
gehalte hoger is dan 3 mg/kg van het totale drooggewicht van het leer. Dit voorjaar 
bemonsterde de NVWA 20 merken werkhandschoenen en 28 merken sporthand-
schoenen en onderzocht deze in het laboratorium van de NVWA. In totaal zijn 28 
sporthandschoenen en 24 werkhandschoenen onderzocht. De handschoenen 
werden gekocht in warenhuizen, sportwinkels, bouwmarkten, tuincentra en 
webwinkels. Het onderzoek richtte zich op producten tot 25 euro. Gekozen is voor 
deze handschoenen omdat tijdens sporten, werken in de tuin en bij klussen 
gemakkelijk wrijving ontstaat tussen de handschoen en de huid. Bij intensief gebruik 
maakt zweet de hand van de gebruiker bovendien vochtig. Dit intensieve contact met 
chroom VI in combinatie met zweet en wrijving verhoogt de kans op huidreacties. 
 

BBeellaannggrriijjkkee  ddaattuumm  iinn  22001188  

                                                              
Op woensdag 11 april 2018 houden we onze jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. We mogen dan te gast zijn 
bij Van Lanschot Bankiers in Den Bosch. 
 
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? We zullen 
u heel graag begroeten die dag. 

 

 

https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/leren-handschoenen
https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/leren-handschoenen
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=NL
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Bestuur en redactie van de VPBN 
wensen u een mooie Kerst, een 
gezellige jaarwisseling en een veilig 
en gezond Nieuwjaar. 
 
We zullen u allemaal ook in 2018 
heel graag begroeten op onze 
bijeenkomsten. 


