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Jaren geleden had Yulius moeite om op alle locaties te 
voldoen aan de wet- en regelgeving van brandveiligheid. 
Tegenwoordig hebben ze dat innovatief geborgd en vormt 
risicogestuurd denken en handelen de basis. ”We krijgen 
het steeds meer bij mensen tussen de oren.”

Yulius zet zich in om zorg en onderwijs zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij mensen met psychiatrische problemen. 
Hun locaties met uiteenlopende gebruiksfuncties, zoals 
woonvormen, klinieken met grote afdelingen maar ook 
onderwijslocaties, staan in de regio Rotterdam-Rijnmond 
en Zuid-Holland Zuid. Piet Moerkerken werkt er al jaren 
als teamleider Arbo, Facilitaire Veiligheid en Milieu en als 
Concernhoofd BHV. 

Piet: “De conclusies uit het rapport over de fatale brand 
bij Rivierduinen in 2011 hebben integrale brandveiligheid 
bij Yulius hoog op de agenda gezet.” Er was behoefte aan 
specifieke kennis op dat gebied en zo ontstond de afdeling 
Facilitaire Veiligheid. “Mijn afdeling bepaalt, bewaakt en 
monitort beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 
Wij kennen de technische mogelijkheden van maatregelen 
en oplossingen, maar veiligheid kun je nooit optuigen zonder 
zorgverantwoordelijken. Zij kunnen het beste inschatten 
wat de risico’s op de locaties zijn. Dat geldt voor meerdere 
veiligheidsgebieden, maar zeker ook voor brandveiligheid.”

Esalus
Yulius heeft grote stappen gezet om veiligheid goed in de 
organisatie te verankeren. “We zijn ooit gestart om eerst 
alle verplichtingen op locaties in kaart te brengen in een 
veiligheidskalender. In welke week de noodverlichting en 
blusmiddelen op die locatie gecontroleerd moeten worden, 
wanneer de jaarlijkse ontruimingsoefeningen plaatsvinden.” 
Het werd een enorm Excelbestand. En als daarin centraal 
iets gewijzigd werd, wisten ze dat op de locaties niet en 
andersom ook niet. “Toen zijn we gaan nadenken hoe we 

dit nou beter konden borgen. Een collega had een partner 
die goed kon programmeren en samen ontwikkelden ze de 
online tool Esalus, wat staat voor ‘digitale veiligheid’. Vanaf 
2013 hebben we daarmee proefgedraaid, we hebben het 
sindsdien doorontwikkeld en het is inmiddels de meest 
gewaardeerde applicatie binnen Yulius.” 

Veiligheidsrondes
“In de tool zie je precies wanneer iets moet gebeuren 
en of het ook gedaan is, heel zichtbaar en overzichtelijk. 
Managers kunnen hun aandachtsfunctionarissen hierop 
aansturen. Die aandachtsfunctionarissen lopen maandelijks 
veiligheidsrondes, dat is gewoon een vragenset afvinken. 
En als je geen vinkje zet, wordt het rood en moet je 
aangeven waarom iets afwijkt en welke acties er worden 
ondernomen. De volgende maand moet het dan groen 
worden, een complete PDCA.” 

“Het voedt ook mensen op. Zo weten we nu zeker dat 
deurdrangers maandelijks gecheckt worden, heel belangrijk 
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voor brandcompartimentering waardoor we meer tijd voor 
ontruimen hebben. En tijdens een ronde kijken ze gelijk 
of er geen handdoekje tussen de zelfsluitende deur zit.” 
Inmiddels is de tool uitgebreid met meer risicogerichte 
modules zoals rondes voor de veiligheid van elektra, een 
belangrijke oorzaak voor het ontstaan van brand. En Esalus 
biedt inzicht in het behalen van prestatie-eisen op het gebied 
van ongewenste en onechte brandmeldingen per locatie. 
De Ondersteunend Directeuren en Raad van Bestuur 
krijgen viermaandelijks een managementrapportage van alle 
locaties, met actuele overzichten en trends. “Je ziet precies 
waar de pijn zit en waar je met elkaar over in gesprek moet.” 

Niet zwart of wit
De tool vormt een prachtige basis maar nog is 
brandveiligheid daarmee niet verzekerd. De kenmerken  
van ggz-cliënten vereisen een risicogestuurde aanpak 
om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te 
beperken. “We hebben te maken met mensen met soms 
zwaar psychiatrische aandoeningen. Zij gedragen zich niet 
elke dag hetzelfde, afhankelijk van hun gemoedstoestand 
of medicatie. Cliënten roken, stichten soms brand, die 
risico’s kun je niet uitsluiten. Ook op ontruimingssignalen 
reageert de een anders dan de ander. Soms moet je dan 
afwijken van wetgeving om hier zo goed mogelijk op in  
te spelen. 

Volgens de wet ben je óf zelfredzaam bij een slow-whoop, 
of je bent niet zelfredzaam en dan moet je met stil alarm 
oftewel pieperinstallatie gaan werken, ook als slechts 
een deel van je cliënten niet zelfredzaam is. Maar dat 
laatste is erg kostbaar en intensief omdat je iedereen 
een-voor-een moet waarschuwen, óók de mensen die wel 
zelfstandig naar buiten zouden gaan bij een slow-whoop. 
Dan overleggen we met het bevoegd gezag over een 
gelijkwaardig alternatief dat meer recht doet aan de risico’s. 
Dat kost veel tijd en energie, maar meestal lukt dat wel. 
Waar de wetgeving wel een bepaalde basis biedt, moet je 
daar gemotiveerd van af kunnen wijken als de risico’s erom 
vragen.”

BHV op maat
Om bedrijfshulpverlening doelgerichter te oefenen, worden 
de BHV-trainingen steeds meer op maat gemaakt. Piet: 
“Voorheen kreeg iedereen op een centrale locatie een 
opleiding, daar zaten mensen van onderwijs, woonvormen 
en klinieken bij elkaar. Dan moet je bijvoorbeeld mensen 
uit het onderwijs lastigvallen met het ontruimen van 
een separeercel. We hebben dus besloten om steeds 

meer locatiegericht te trainen, brandveiligheid is nou 
eenmaal echt maatwerk. Op de eigen locaties, met hun 
eigen ontruimingsoefeningen, met een eigen tabletop en 
uiteindelijk het liefst met een locatiespecifieke elearning.” 

Daarin maken ze bij Yulius ook keuzes. “We oefenen 
er vooral op om iedereen zo snel mogelijk veilig buiten 
te krijgen. We doen geen blusoefeningen meer, met 
bluspogingen gaat veel te veel tijd verloren. Hoe kan ik 
van een BHV’er die één keer per jaar tien minuten een 
blusser vastheeft, verwachten dat hij de juiste risico’s 
kan inschatten? De brandweer is opgeleid en uitgerust 
om te blussen, onze prioriteit ligt bij het sluiten van de 
brandcompartimenten en het in veiligheid brengen van 
de mensen. Meestal is die veilige plek buiten, maar op 
gesloten afdelingen maken we bijvoorbeeld een goede 
verdeling tussen de brandcompartimenten zodat we met 
de mensen in het pand minimaal 1 tot 2 uur veilig kunnen 
blijven. Het in veiligheid brengen van de mensen staat bij 
onze BHV altijd voorop. Ik kan het niet uitgelegd krijgen als 
we het pand behouden hebben maar er wel slachtoffers 
zijn gevallen.”

Menselijke factor
En is die veiligheid van mensen dan nu geborgd?  
Piet: “Wij hebben het op onze locaties zo voor elkaar dat 
de gevolgen in principe beperkt blijven. Er blijft natuurlijk 
altijd een menselijke factor aanwezig, je moet afwachten 
hoe mensen reageren als er daadwerkelijk iets aan de hand 
is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet meer kan 
herinneren wanneer ik er voor het laatst wakker van heb 
gelegen, dat was vijf jaar geleden wel anders. Het geeft 
aan dat ik er nu echt vertrouwen in heb dat onze aanpak 
zoveel mogelijk aansluit bij de risico’s op de locaties.”

Organisatie: Yulius
Branche: Geestelijke gezondheidszorg
Aantal locaties: 44
Aantal cliënten: circa 7.000 cliënten en  
     1.400 leerlingen speciaal onderwijs
Aantal medewerkers: 1.400

Meer informatie? 
Piet Moerkerken | teamleider Arbo, Facilitaire Veiligheid en 
Milieu | p.moerkerken@yulius.nl
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