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“We gaan er nooit zomaar vanuit dat een pand
aan onze brandveiligheidseisen voldoet”
HVO-Querido heeft risicogestuurde brandveiligheid sinds
2007 hoog op de agenda staan. Dat heeft geleid tot een
flinke verbetering voor alle vijftig locaties. Jan van Haaster,
arbo-coördinator: “We vinden dat al onze cliënten recht
hebben op dezelfde hoge mate van veiligheid. Dat kunnen
we met wet- en regelgeving niet garanderen, dus hebben
we een eigen norm gesteld.”
HVO-Querido is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. De organisatie
huisvest op 50 locaties in Amsterdam ruim 3.000 cliënten
en biedt werkgelegenheid aan zo’n 1.100 medewerkers.
Naast opvang voor daklozen biedt HVO-Querido ook woonbegeleiding en dagbesteding voor cliënten met verslavingsproblematiek of psychische problemen. Het aanbod van
meerdere soorten zorg betekent dat er verschillende eisen
vanuit wet- en regelgeving aan de locaties van HVO-Querido
worden gesteld. Jan: “Sommige van onze panden vallen
volgens het Bouwbesluit onder de eisen van een gebouw
met gezondheidszorgfunctie, andere hebben het label
woongebouw. Maar alleen het volgen van die voorschriften
zorgt niet voor voldoende veiligheid. Als je werkt met een
kwetsbare doelgroep, moet je meer doen. We hebben een
eigen norm opgesteld, gebaseerd op een risico-inventarisatie en -taxatie. Daardoor scoren onze gebouwen 10 tot
soms zelfs 40 procent boven de wettelijke norm.”

Controle van ieder detail
Jan en zijn collega’s zijn daarmee sinds 2007 heel nauwgezet per locatie aan de slag gegaan. Met preventieve
maatregelen en maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen
bij een calamiteit het pand veilig kan ontvluchten. Veel
panden zijn sindsdien verbouwd, enkele zelfs gesloten.
Jan: “Dat hebben we gedaan als het technisch of financieel
onhaalbaar bleek om die aan onze norm te laten voldoen.
Stap voor stap zijn we verder gegaan, steeds op zoek
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naar manieren om brandveiligheid te borgen. Zo passen
we sinds 2010 de KIWA-beoordelingsrichtlijn ‘Brandveilig
Gebruik Bouwwerken’ (BGB) toe. Op dit moment hebben
zeven locaties dat keurmerk, ons streven is om alle locaties
waar gewoond of geslapen wordt te voorzien van BGB.
Daarmee worden onze panden elk jaar op ieder detail
gecontroleerd. We vinden de vanuit de wet verplichte,
steekproefsgewijze controle niet waterdicht, dus dit was
een logische keuze.”

Cliënten in beeld
Een belangrijk onderdeel van risicogestuurde brandveiligheid
is dat helder is welke risico’s cliënten veroorzaken en lopen.
Met een risicotaxatieformulier brengt HVO-Querido één
of twee keer per jaar alle cliënten in beeld. Gerda Tromp,
zorgcoördinator en ploegleider BHV op de locaties De Tour
en BW Masira: “Op basis daarvan nemen we maatregelen.
Een voorbeeld? We weten precies welke cliënten roken.
De woonbegeleiders kijken per bewoner naar de risico’s en
welke maatregelen nodig zijn. Denk aan een asverzamelaar,
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de afspraak dat er alleen in de woonkamer wordt gerookt of
het regelmatig onder de aandacht brengen van ‘veilig roken’.
Een ander voorbeeld: we hebben eens een incident gehad
met een rijstkoker. Op zo’n moment stellen we ons de vraag
of het nog verantwoord is dat die cliënt zelfstandig blijft
koken.” Jan vult aan: “Ons standpunt is daarin duidelijk: als
een situatie leidt tot meer risico, moeten ook de maatregelen
opgeschroefd worden. Als dat om wat voor reden dan ook
niet mogelijk is, moeten we het risico uitsluiten. En in dit
geval dus het koken op de kamer verbieden.”

Zelfredzaamheid
Uitgangspunt in het brandveiligheidsbeleid van HVO-Querido
is dat bij een calamiteit iedereen veilig geëvacueerd kan
worden. Daarom is ieder slaapvertrek 30 minuten brand
werend, gangen en trappenhuizen zelfs 60 minuten. Gerda
legt uit waarom: “Onze cliënten zijn niet allemaal zelfredzaam, ook die kennis is onderdeel van de risicotaxatie.
Tijdens oefeningen merken we dat sommige cliënten
in paniek raken of helemaal niet reageren op een alarm,

goed staat: “Ik zie vaak dat er wordt vertrouwd op de repressiekracht van de brandweer, maar dat is echt een verkeerd
uitgangspunt. Je moet je organisatie inrichten op de eigen
repressiekracht. Ontruimen moet je zelf kunnen.”

Convenant
HVO-Querido staat niet alleen in de brandveiligheidsaanpak
in Amsterdam. Sigra, de koepelorganisatie voor zorg in
Amsterdam, is in 2012 samen met brandweer AmsterdamAmstelland gestart met een preventienetwerk brandveiligheid
in de zorg. Jan is sinds 2013 voorzitter van dat overleg: “Een
groot deel van de Amsterdamse zorgorganisaties is daarbij
betrokken, de gebouweigenaren, de stadsdelen, de centrale
stad en de brandweer. We zijn begonnen om te werken
aan een kapstok, een gezamenlijk uitgangspunt. Dit jaar
tekenen we een convenant waarmee we afspreken om met
alle partijen te werken aan een risicogestuurde benadering
van brandveiligheid in de Amsterdamse zorg. We maken de
belofte dat we er samen aan werken dat alle zorggebouwen
in Amsterdam brandveilig zijn of worden. Een mooie stap.”
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anderen zijn minder mobiel. Die cliënten hebben allemaal
begeleiding en dus meer tijd nodig. We weten nu dat die
tijd ook beschikbaar is, dat is heel geruststellend.”
Niet alleen de bouwkundige maatregelen zijn aangepast aan
de zelfredzaamheid van cliënten, ook de BHV-organisatie is
daarop ingericht. Van de 1.100 medewerkers zijn er 650 gediplomeerd BHV’er, 60 van hen zijn BHV-ploegleider. Gerda:
“Onze cliënten zijn kwetsbaar, dus het is aan ons om ervoor
te zorgen dat we bij calamiteiten de juiste hulp kunnen
verlenen. We vinden het belangrijk dat juist bij calamiteiten
cliënten worden geholpen door de begeleiders die ze kennen.”
Jan is er trots op dat de BHV-organisatie bij HVO-Querido

En nu, is HVO-Querido klaar met brandveiligheid? “Zeker
niet”, antwoordt Jan. “Brandveiligheid op niveau houden is
een uitdaging. We controleren volop, hebben veel maatregelen getroffen, brengen cliënten structureel in kaart
via de risicotaxatie. De fysieke omstandigheden kun je
allemaal in de knip hebben, maar de mens blijft de zwakke
schakel. Dus we blijven investeren in veiligheidsbewustzijn
bij medewerkers én cliënten. Ook zorgcontinuïteit bij
calamiteiten staat op onze agenda en een volledig digitaal
documentmanagementsysteem als vervanger van de
fysieke logboeken.” Gerda sluit daarbij aan: “Ook in praktijksituaties leren we steeds bij. Over twee jaar zijn we
hopelijk nog verder dan nu.”
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