
Bijlage 6. Brandveiligheid 
 
De brandweer en Sonneburgh stellen hoge eisen aan de brandveiligheid. Sonneburgh beschikt 
daarom ook over een BHV-organisatie. Dat betekent dat er altijd een bedrijfshulpverlener (BHV-er) 
aanwezig is die weet hoe te handelen in geval van een calamiteit (brand, ongeval, ontruiming).  
De BHV-ers worden jaarlijks getraind, zodat zij goed voorbereid zijn op noodsituaties. Ook zijn er 
verschillende technische maatregelen getroffen om de gevolgen van een calamiteit te beperken 
(zoals bv. rookmelders, branddeuren).  
 

Sonneburgh verwacht dat iedere medewerker die geen BHV-er is ook weet wat te  
doen in geval van nood. In de ontruimingsplannen die te vinden zijn in de houders  
bij de brandhaspels kun je uitgebreide informatie lezen over de BHV-taken en 
taken per functie. Pak deze er gerust uit om door te lezen.  
 

Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan wordt de brand binnen 
Sonneburgh op twee manieren gemeld: 
• Via de rookmelder 
De automatische rookmelders bevinden zich op diverse plaatsen in het huis.  
Deze rookmelders melden bij rookontwikkeling automatisch de brand bij de  
brandweer en de receptie en aan de BHV-ers.  
• Via de handbrandmelder 
Handbrandmelders bevinden zich op diverse plaatsen in het gebouw. Zodra het glas 
van deze brandmelder is ingedrukt wordt de brand automatisch gemeld aan de  
brandweer, de receptie en aan de BHV-ers. Vervolgens komen de BHV-ers direct in 
actie en rukt de brandweer onmiddellijk uit.  
 

Daarnaast worden een aantal geautomatiseerde systemen in werking gezet: 
• De rook- en brandwerende deuren sluiten automatisch. Hiermee wordt het verspreiden van rook 

over de afdeling en gangen voorkomen 
• De ventilatie wordt stopgezet 
• De liften gaan automatisch naar de begane grond 
• De automatische schuifdeuren van de ingang van de locaties worden automatisch ontgrendeld 
 
Hoe te handelen bij het ontdekken van brand 
• Druk direct de handbrandmelder in en waarschuw je collega’s 
• Sluit indien mogelijk de ramen en deuren 
• Wacht achter de eerste brandwerende deuren op de gang totdat de BHV-ers aanwezig zijn 
• Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op 
 

Hoe te handelen bij brand elders in het pand 
• Ga niet dwalen op de gang, maar blijf in of ga naar je eigen kantoor of zusterpost 
• Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op 
 
Hoe te handelen bij ontruiming van het pand 
• Volg de aanwijzingen van de BHV-ers op 
• Blokkeer geen vluchtwegen 
• Gebruik geen liften. Dit is alleen toegestaan door de brandweer. 
 

Tijdens een brandmelding wordt niemand toegelaten in het pand. Je kunt pas na het bericht “Einde 
brandalarm” of na de ontruiming van het pand familie of derden op hoogte stellen. 
In de hal of bij de receptie hangt een bord waarop te zien is welke BHV’er aanwezig zijn. 

 

 

 

 


