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Calamiteitenplan
Schwartzmans b.v.
Belangrijke telefoonnummers
Schwartzmans 0416-337066

(tijdens kantooruren)

Alarmcentrale,
Centrale post ambulance vervoer (0)112
Centrale post brandmelding (0)112
Centrale post Politie (0)112 of 0900-8844
Burgemeester tijdens kantooruren gemeentehuis 0416-683456
Ziekenhuis Waalwijk 0416-682222
Artsen
Ziekenhuis Waalwijk 0416-682222
Huisartsengroep “Het Raethuys”
Dr. D.J. Wassink 0416-372589
Centrale Huisartsenpost (buiten praktijkuren en uitsluitend voor spoedgevallen)
0900-3322222
Politie Waalwijk
Indien spoed (0)112
Indien geen spoed 0900-8844
Mobiele telefoons Schwartzmans
Telefoon
W. Schwartzmans

Directeur

06-55764900

T. Wagenmakers

BHV + preventie
medewerker

06-27013797

K. van Dooren

BHV

06-29077052

H. Stegeman

Veiligheidsadviseur

06- 55152648
079-3467808(na 17.30u)

F. Lantink
Contractnr: 077679

Veiligheidsadviseur

079-3467275
079-3467808(na 17.30u)

ILT Inspectie
Leefomgeving en
Transport

Ongeval of voorval
met gevaarlijke
stoffen

088-4890000 (24uur
bereikbaar)
ILT alleen waarschuwen bij incident laden,
lossen of vervoeren
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1. Brandpreventie en -melding
De preventiemaatregelen om brand te voorkomen of te bestrijden bestaan uit:
Een goede instructie aan alle personeelsleden
Deze instructie zal na overleg met de brandweer gegeven worden.
1. Een instructie aan personeel dat in dienst komt. Bij deze instructie dient te worden
uiteengezet hoe te handelen bij brand.
2. Een instructie door een instructeur van de brandweer, waaraan een praktisch gedeelte
verbonden is. Dit praktisch gedeelte zal o.a. bestaan uit het leren omgaan met kleine
brandblusmiddelen.
3. Oefeningen met de brandweer en personeel.
4. Alarmoefeningen.

Technische brandpreventie en -melding
Nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd, zowel aan binnenzijde als aan de
buitenzijde.
Brandmeldinstallatie is niet aanwezig
Men dient (0)112 te bellen
A. Brandblusmiddelen en voorzieningen
In het gebouwen bevinden zich één of meerdere van de volgende brandblusmiddelen:
- slangenhaspels
- koolzuur-/poederblussers
- Sproeischuim blussers
Het op peil houden van brandbeveiligingsinstallaties, brandblusmiddelen en noodverlichting is
een zorg die voor zich spreekt. Regelmatig zullen daarom controles moeten worden
uitgevoerd op alle onderdelen en installaties die hierop betrekking hebben.
Deze controles zullen worden verricht door het externe bedrijf Rola Brandbeveiliging, dit is
vastgelegd in een overeenkomst.

B. Hoe te handelen bij brand
Eerst : MELDEN !!!!!
Meld : De brand bij de aanwezige BHV-er
Waarschuw : De personen in de omgeving
Doe : De deuren achter u dicht en houd de ramen gesloten
Breng : Personen in veiligheid
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Blus : Indien mogelijk
Zorg : Voor uw eigen veiligheid
Informeer : Brandweer / politie
Controleer : Of iedereen in veiligheid is
Meld : U af
Handel : Rustig en doordacht
Ga niet : In de vuurhaard of dichte rookontwikkeling
Probeer : Kleine beginnende brandjes zelf te blussen m.b.v. de brandslang
Gebruik bij branden ontstaan aan of in elektrische apparatuur nooit water maar een
sproeischuim/poeder blusser of probeer de vuurhaard af te dekken
Tracht : De telefoon vrij te houden
Volg : Instructies op
Bel : Alarmnummer 112
Meld : Duidelijk waar er brand is en de omvang ervan
Tenslotte enkele tips die we, alhoewel de meeste tips u wellicht bekend zijn, toch onder uw
aandacht brengen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Houdt gangen en deuren vrij, ga bij brand zoveel mogelijk naar buiten.
Wanneer de kleding van iemand vlam mocht vatten, rol hem/haar dan over de grond
en dek hem/haar af met een brand- of een gewone wollen deken. Natuurlijk is
overgieten of natspuiten beter maar vaak is water niet direct beschikbaar.
Lees regelmatig de gebruiksaanwijzing op de brandblussers, en kijk hoe een
slanghaspel werkt.
Indien u gebruik maakt van de brandslang is het beter de straal te spreiden
(vernevelen).
Haal nooit brandblusmiddelen weg als er geen noodzaak toe is, onklaar gemaakte of
niet aanwezige blusmiddelen kunnen slachtoffers kosten.
Uitbreiding van de brand kunnen we voorkomen door zoveel mogelijk zuurstof weg te
nemen dus: ramen en deuren gesloten houden of deze sluiten.
Ontstaat er brand waarbij elektriciteit een rol speelt, gebruik dan nooit water als
blusmiddel maar een sproeischuim/poederblusser.
Volg aanwijzingen van de brandweer direct op.

C. Hoe om te gaan bij brand met gevaarlijke stoffen
• Houd je aan de algemene maatregelen bij brand
• Stel vast welke gevaarlijke stof bij de brand betrokken is (of kan raken)
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•
•
•

Neem contact op met je leidinggevende
Waarschuw een BHV-er die het SDS veiligheidsblad moet raadplegen
Geef aan hulpverleners door welke stof/ gevarenklasse het gaat en welke
blusmiddelen zijn voorgeschreven

D. Personenoproep en organisatie bij calamiteiten
Indien er een noodsituatie ontstaat dienen een aantal personen te worden gewaarschuwd.
Bel zo snel mogelijk 06-55764900
W. Schwartzmans zal vervolgens de veiligheidsfunctionaris, het managementteam en de
overige coaches op de hoogte stellen.
Organisatie bij calamiteiten
Duidelijk moet zijn dat de brandweercommandant de algemene leiding overneemt tijdens een
calamiteit.
Andere voertuigen dan van hulpverleners dienen niet te worden toegelaten.
Een daartoe aangewezen persoon dient post te vatten voor het gebouw waar de calamiteit
plaatsvindt teneinde hulpverleners de weg te wijzen, en te informeren.
Een ieder die is opgeroepen dient ervoor te zorgen dat wegen en paden worden vrijgehouden
i.v.m. de vrije doorgang van voertuigen die bij de hulpverlening zijn/worden betrokken.
Controleer regelmatig of:
•
•

•
•
•

Reinigingsmiddelen, schoonmaakartikelen in een afsluitbare kast worden opgeborgen.
Artikelen van tempex (piepschuim) en polyether (matrasschuim) zoveel mogelijk
worden vermeden. Het geeft bij brand een enorme rookontwikkeling en tevens
gasvorming.
Verlengsnoeren van een deugdelijke kwaliteit zijn en niet losliggend worden gebruikt.
Er niet gerookt wordt in het pand
Op een elektrisch apparaat b.v. een radio nooit een vaas met bloemen of planten
gezet wordt. Gemorst water kan in een dergelijk apparaat aanleiding geven tot
kortsluiting of zelfs leiden tot het exploderen van het apparaat.

Wanneer u onveilige situaties aantreft of wanneer u vragen hebt over veiligheid, neem dan
contact op met T. Wagemakers of W. Schwartzmans

Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit voorkomt dat bij
brand o.i.d. geparkeerde auto's een vrije doorgang blokkeren.

2. Lekkage chemische vloeistoffen
A. Hoe te handelen bij lekkage van chemische vloeistoffen, alle medewerkers.
• Eigenveiligheid eerst
• Controleer waar de vloeistof vandaan komt en signaleer zo veilig mogelijk welk product
de lekkage veroorzaakt
• Neem het SDS blad van het product ter hand om de juiste keuze te maken
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Rubriek 2: Identificatie van de gevaren → pictogram en H & P zinnen geven
informatie waarmee je het gevaar kun inschatten
- Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
- Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
- Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
→ Indien je besluit tot opruimen van de lekkage, draag de aangegeven
Persoonlijke Beschermings Middelen
Isoleer de betreffende plaats door sluitingen, kranen of afdichtdoppen te sluiten.
Let op de meeste gassen zijn zwaarder dan lucht !
Alarmeer de veiligheidsadviseur, leidinggevende, medewerker technische dienst en
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport.
Gebruik absorptiekorrels (zijn opgeslagen in de R-Cel boven de KCA container) om
ervoor te zorgen dat de gelekte vloeistof zich niet verder kan verspreiden. Gebruik de
benodigde PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en volg eventuele instructies
voor het opruimen nauwkeurig op. Zorg ervoor dat overige personen op afstand
gehouden worden, zodat de gevarenzone niet wordt betreden.
Bij irritatie aan de luchtwegen/ogen evacueer de ruimte waar de lekkage is en bel de
BHV-er deze kan eventueel (0)112 of overige instanties bellen. Handel vervogens aan
de hand van hun instructies.
De gebruikte absorptiekorrels dienen verzameld te worden in de kunststofbakken. Na
het vullen dienen de bakken afgedekt te worden met plastic.
Vermeld op de kunststofbak wat de inhoud is, het management zal vervolgens voor de
juiste afvoer van het materiaal zorgen.
-

•
•
•
•

•
•
•

B. Schadelijke stoffen naar milieu in het magazijn of expeditie/laad-losplaats

Bij detectie lekkage onmiddellijk dienstdoende BHV-er waarschuwen
Stop lekkage onmiddellijk door:
o het betreffende gat te dichten
o de lekkage op te vangen
o de lekkende verpakking zodanig neer te zetten, dat er géén vloeistof meer uit
kan lopen
2.
Dam de plas in met absorptiemateriaal.
3.
Gebruik de benodigde PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)
4.
Zet direct de omgeving af en voorkom dat personen/voertuigen door de gelekte
vloeistof lopen/rijden
5.
In geval van milieurisico doet William Schwartzmans een melding naar de
milieudienst Waalwijk (0416-683456) en eventueel naar het Waterschap Brabantse
Delta (076-5641000)
6.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de methode van opruimen
7.
Ruim de stof op en weeg de hoeveelheid afval.
8.
Melding hiervan aan (Twan Wagenmakers) en de inzamelaar van gevaarlijk afval.
Verslaglegging incident door (intern)
1.

3. Calamiteiten van buiten af
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Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld drinkwaterbesmetting of luchtverontreiniging.
Indien dergelijke calamiteiten zich voordoen of worden gemeld dienen te worden
gewaarschuwd:
• W. Schwartzmans 06-55764900
Technische storingen
Technische problemen die met spoed moeten worden verholpen aangaande cv installaties,
warm/watervoorziening buiten de reguliere werktijden
Tijdens kantooruren: Installatiebedrijf: J. van Iersel Installatiebedrijf
Na kantoortijden: 06-20969590
Elektriciteitsstoringen:
Tijdens kantooruren: A3 Electro
Na kantoortijden: 06-45065333
Glasbreuk:
Tijdens kantooruren: Nelis glaszettersbedrijf 0416-320353
Na kantoortijden: 06-10892819

4. Lekkage tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen
Raadpleeg de te nemen actie voor de betreffende gevaarlijke stof op de gevarenkaart.
Zie de actiepunten en opmerkingen onder 1
Van kleine voorvallen alleen een interne melding maken.
Bij grote lekkage alleen iets doen als je daarmee niet in contact komt met de stof en de alarm
lijn bellen (0)112.
Bij lekkages waar hulpverleners ingeschakeld moeten worden dient via de
noodtelefoonnummers van Schwartzmans melding gedaan te worden.
In het laatste geval contact opnemen met de veiligheidsadviseur
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WAT TE DOEN BIJ...
BRAND

• Blijf kalm
• Brand melden

- Druk brandmelder in en bel
nummer

(0) 112
. Vermeld: Wie u bent
Waar het is
Wat het is
. Aanwezigen veilig stellen
. Voorkom uitbreiding door:
- Gebruik blusmiddelen
- Deuren sluiten
ONGEVAL

. Bel:

(0) 112

. Vermeld: -Lokatie
- Toestand van het slachtoffer
- Uw naam
- EHBO en/of ambulance gewenst

