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Crisis in de omgeving
Externe veiligheidsrisico’s liggen op de loer

Als bedrijfshulpverleners in actie moeten komen, doen zij dat in bijna alle gevallen binnen het eigen 
bedrijf. Adequaat en snel handelen is dan belangrijk. Daarnaast zouden BHV’ers ook een open oog 
behoren te hebben voor ongelukken of incidenten die in de nabije omgeving van het bedrijf zouden 
kunnen gebeuren.

Peter van Veen, adviseur externe veiligheid van 
de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Peter 
in ’t Veld, ‘regisseur samenwerking ondernemers’ 
bij de gemeente Nissewaard, benadrukken dat 
het gewenst is dat BHV’ers over de grenzen 
van hun bedrijf heen kijken. Ze moeten de 
veiligheidsrisico’s in de omgeving kennen om 
een goede inschatting te kunnen maken of zij bij 
een extern incident maatregelen moeten nemen 
in het eigen bedrijf en/of dat zij te hulp kunnen 
schieten bij het incident bij de buren.
Volgens Peter van Veen komen de meeste 
externe veiligheidsrisico’s voort uit: de productie 
en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen 
plus het vervoer daarvan; de aanwezigheid van 
luchthavens, windturbines en/of evenementen; 

(lokaler) de routering van 
gevaarlijke stoffen. Via www.
risicokaart.nl kunnen de 
veiligheidsrisico’s in de buurt 
bekeken worden door het 
invoeren van postcode of 
woonplaats., bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van 
buisleidingen, het transport 
van gevaarlijke stoffen of de 
kans op een overstroming. 
Het is dus ook voor BHV’ers 
belangrijk te weten welke 
veiligheidsrisico’s er in de 
buurt bestaan, zodat zij 
zich kunnen voorbereiden 
om mogelijke incidenten. 
Informatie over de 
veiligheidsrisico’s is overigens 
ook in te winnen via direct 
contact met een van de 25 
veiligheidsregio’s in Nederland.

Bedrijventerrein
Op bedrijventerreinen zijn vaak veel bedrijven 
actief, met een breed spectrum aan veiligheids-
risico’s. Een aantal van deze bedrijven zal geen 
enkel veiligheidsrisico opleveren. Zij kunnen 
echter zelf wel risico’s ontvangen door de aan-
wezigheid van risicovolle bedrijven op datzelfde 
bedrijventerrein. Denk hierbij aan een brood-
bakkerij die zelf niets doet met gevaarlijke stoffen, 
maar zijn buurman, het transportbedrijf, wel.
Peter van Veen heeft geconstateerd dat lang 
niet iedere BHV-organisatie weet, wat er gedaan 
moet worden als bij de buurman een lekkage 
optreedt of als daar brand ontstaat. Het moet 
dus duidelijker worden dat het kijken naar de 
interne veiligheid van het bedrijf niet ophoudt bij 
de eigen uitgang.
In het kader van het onderkennen en het 
oppakken van meer verantwoordelijkheid 
betreffende externe veiligheid door lokale 
ondernemers is door de gemeente Nissewaard 
(voorheen Spijkenisse) het project ‘Externe 
veiligheid gemengd bedrijventerrein’ gestart. 
Peter in ’t Veld vertelt dat het woord ‘project’ 
eigenlijk de lading niet dekt, het gaat volgens 
hem meer om een proces van geleidelijke 
voortgang met tussentijdse evaluaties.
In ’t Veld: “Via workshops met de ondernemers 
werd al gauw duidelijk dat het op de hoogte zijn 
van álle aanwezige risico’s op het bedrijventerrein 
in ieders belang zou zijn, hoe verschillend die 
belangen ook kunnen zijn. Het was dus allereerst 
zaak om de BHV-organisaties inzicht te laten 
krijgen in de aanwezige risico’s bij de collega-
ondernemers op het terrein, zodat BHV’ers in 
geval van een externe calamiteit op het terrein 
ook adequaat kunnen optreden. Aanvankelijk 
deden vooral risicovolle bedrijven mee, maar na 
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herhaald communiceren gingen ook de risico-
ontvangende bedrijven meedoen en kwam het 
proces op gang. Een en ander resulteerde zelfs in 
het gezamenlijk houden van oefeningen op het 
bedrijventerrein. Ook de bedrijven die nog nooit 
geoefend hadden, doen nu mee; er is door de 
ondernemers zelfs een veiligheidsinformatiepunt 
opgezet, waarvan de kosten gezamenlijk worden 
gedragen.”

Buiten eigen bedrijf kijken
Peter van Veen noemt nog als neveneffect, dat 
bedrijven hun kennis en ervaring over veiligheid 
gaan uitwisselen. “Op die manier leren de 
BHV-organisaties van elkaar en gaan zij elkaar 
ondersteunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar 
stellen van een gezamenlijke opvangplek in 
geval van een ontruiming of het inzicht geven in 
elkaars risico-inventarisatie. Het gaat vaak om 
betrekkelijk simpele afspraken ‘buiten de poort’. 
Die werden voorheen nauwelijks gemaakt.”

Peter in ’t Veld besluit: “Wij geven in het proces 
als belangrijkste preventie mee: oefenen en 
samenwerken. Verder verstaan we onder goed 
voorbereid zijn: elkaar kennen en naar elkaar 
luisteren. Cruciaal in het hele proces is: regie 
voeren en communiceren. In het geval van het 
bedrijventerrein in Nissewaard heeft het zelfs 
geleid tot een eigen app voor de ondernemingen 
op het bedrijventerrein, waarmee de bedrijven 
elkaar waarschuwen als er iets aan de hand is. 
Verder wisselden de meeste BHV-organisaties 
hun e-mailadressen uit. Het zijn manieren voor 
de BHV’ers om eenvoudiger buiten het eigen 
bedrijf te kunnen kijken en om goed zicht te 
houden op de externe veiligheidsrisico’s in de 
omgeving. Door de gezamenlijke belangen in 
kaart te brengen en naar elkaar te luisteren 
komt er een proces op gang dat resulteert in 
gedragen acties en resultaten. De veiligheid 
op het bedrijventerrein wordt daarbij een zaak 
van iedereen; bedrijven gaan elkaar beter 
informeren en BHV’ers vinden elkaar. Hierdoor 
komt samenwerking tot stand en is iedereen 
beter voorbereid als er onverhoopt toch iets mis 
mocht gaan. Dat is precies wat overheden en 
toezichthoudende instanties willen bereiken.” 
(JK)

ONVEILIGHEID
Iedereen komt wel eens situaties tegen die 
overduidelijk erg onveilig zijn, of die absoluut niet 
door de beugel kunnen. De rubriek ONVEILIGHEID 
vraagt er aandacht voor. De redactie van 
VEILIGHEID verzoekt oplettende lezers foto’s te 
maken van onveilige situaties. Via plaatsing in de 
rubriek ONVEILIGHEID kan een cadeaubon van 25 
euro worden verdiend. Foto’s met begeleidende 
uitleg kunnen, bij voorkeur digitaal, opgestuurd 
worden naar de redactie, e-mail: redactie@nibhv.
nl, t.a.v. Jan Kooijman.

Afbramen van staal met een haakse slijpmachine 
maakt lawaai en het geeft een vonkenregen. 
Daarom is gehoor- en gelaatsbescherming 
verplicht. Daarvan is ook deze medewerker 
zich bewust. Als er even geen veiligheidsbril 
voorhanden is, blijkt een transparante plastic 
emmer echter ook bruikbaar. Althans dat 
is kennelijk de mening van deze slijper. De 
emmer heeft natuurlijk geen CE-markering of 
handleiding als persoonlijk beschermingsmiddel. 

Op het etiket stonden slechts 
de oorspronkelijke inhoud 
(drop jojo’s in candy-silo) 
en de houdbaarheidsdatum 
vermeld. Niet alleen de 
emmer als gelaatsscherm 
deugt niet. In de directe 
nabijheid van het slijpwerk 
staan brandbare artikelen 
en stoffen. Ook zou een 
katoenen overall beter zijn 
dan een fleece-sweater.

De inzender van de foto, Herre van der Tuin, is 
enigszins terughoudend met het verstrekken van 
nadere informatie aan de redactie. Hij wil wel 
kwijt dat het om iemand van de technische dienst 
gaat, werkzaam bij een klein productiebedrijfje.
De redactie hoopt dat de gebruikelijke 
cadeaubon van 25 euro wordt doorgespeeld 
aan de technische medewerker. Bij voorkeur te 
gebruiken als aanzet tot de aanschaf van een 
echt gelaatsscherm.

“Het kijken naar de interne veiligheid 
van het bedrijf houdt niet op bij de 
eigen uitgang.”




