
 
 
 
 
 
 

Table –top oefening Schwartzmans  
 
 
 
Locatie: Industrieweg 51 Waalwijk 
Contactpersonen: Dhr. Schwartzmans 
Datum oefening: 02-03-2012 
Tijdstip: 13.30 – 14.30 / 15.00 -16.00 uur 
 
 
Soort oefening: Aangekondigde table-top oefening 
Doel oefening:  Veiligheid onder medewerkers bewust maken 
Enscenering:    table-top 
  
 
Bedrijfsinformatie: 
Het bedrijf bestaat uit een hal met magazijnstellingen, met hieraan gekoppeld enkele 
kleine nevenvertrekken en een gedeelte met kantoren. 
Het bedrijf kent twee plaatsen met gevaarlijke of brandbare stoffen. Deze zijn 
gesitueerd in aparte ruimtes en voldoen aan de strengste eisen van dit moment. 
 
Men weet wie er binnen is. Er geld een toegangsverbod voor onbevoegden binnen 
het magazijngedeelte. Men kan ook niet zomaar binnen wandelen.  
Voor het kantoor gedeelte worden de gasten opgehaald door degene met wie men 
een afspraak heeft. Hierdoor is er altijd een controle bij evacuatie of iedereen eruit 
is.  
 
Table-top oefening: 
De oefening is twee keer met een wisselende samenstelling gedaan. 
De oefening wordt gedaan aan de hand van de plattegrond van het bedrijf. 
Vragen die gesteld zijn: 

- Waar zijn de nooduitgangen 
- Waar hangen de blusmiddelen 
- Welke blusmiddelen hangen er 



- Hoe werken de blusmiddelen 
- Waar zijn de verzamelplaatsen 

 

Tijdens de dialoog die ontstond merkten medewerkers op dat in de showroom geen 
nooduit bordjes hangen. Wij merkten op dat ook boven geen nooduit bordjes 
geplaatst waren.  

Enkele waren niet meer op de hoogte hoe de werking van de blussers was.  
Iedereen was op de hoogte waar de verzamelplaats is. Men is zich bewust dat het 
bedrijf meerdere uitgangen heeft maar dat er één centrale plek is waar verzameld 
wordt. 
Medewerkers weten van elkaar wie er aanwezig is, wie er mogelijk vrij is of in de 
buitendienst werkzaam is. 
 
Na afloop is er met iedereen rond gelopen om bevestigd te zien wat in de oefening 
gezegd is. 
 
Wat men bevestigd zag was dat enkele blusmiddelen zo hangen dat ze nauwelijks 
bereikbaar waren. 
De verschillende blusmiddelen, water, sproeischuim en poeder. 
 
 
 
Aandachtspunten uit de oefening: 

 Als met een mobiel gebeld wordt naar de alarmcentrale weet dan dat er een 
doorverbinding gemaakt wordt met de centrale uit de regio. 

 Maak een katrol op de schuifdeur van de werkplaats waardoor de schuifdeur 
dichtgaat. Hierdoor verkleint men de kans op een eventuele uitbreiding van 
het vuur bij een brand. 

 Zorg dat de kleine blustoestellen, sproeischuim- of poederblussers, voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Jan Biekens 
 
 


