Informatieblad
Geen nood bij damp
In 2019 start Veiligheidsregio Brabant-Noord met het programma ‘Geen nood bij damp’.
Het doel van dit programma is om de bedrijfsnoodorganisatie van bedrijven met een
ammoniakkoelinstallatie te verbeteren. Dit informatieblad geeft een toelichting op de
achtergrond en inhoud van het programma.
Doelstelling
Doel van het programma ‘geen nood bij damp’ is
het verbeteren van de noodorganisatie en de
voorbereiding op incidenten. Er wordt niet
beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan weten regelgeving. De kwaliteit van de
noodorganisatie staat centraal.
Belevingsonderzoek
Allereerst wordt een belevingsonderzoek gedaan.
Doel hiervan is het krijgen van inzicht over de
staat van de noodorganisatie en de uitdagingen
die u hierin als bedrijf ervaart. Bijvoorbeeld bij
oefeningen en incidenten. Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd via een vragenlijst/
enquête die tijdens het kennismakingsgesprek
samen met een medewerker van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt ingevuld.

Beoordeling noodorganisatie
Vervolgens worden het noodplan en de
noodorganisatie gezamenlijk beoordeeld.
Tijdens een rondgang door het bedrijf worden de
specifieke risico’s en aandachtspunten voor de
operationele voorbereiding op calamiteiten
gezamenlijk beoordeeld. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar:








De inhoud van het noodplan;
Specifieke risico’s
De omvang van de bedrijfsnoodorganisatie;
Bijscholing en oefeningen;
De bereikbaarheid voor hulpdiensten;
De operationele informatievoorzieningen;
Het lerend vermogen van de organisatie.

De resultaten worden vastgelegd in een
gezamenlijk verslag.

Table-top oefening
Het oefenen van de calamiteitenorganisatie is
belangrijk: in een noodsituatie moeten
medewerkers weten wat er van ze wordt
verwacht. Een table-top oefening is een goede
manier om een incident letterlijk ‘op tafel’ te
simuleren aan de hand van een casus.
Aan de hand van de oefening wordt beoordeeld in
hoeverre de noodorganisatie goed samenwerkt en
op de hoogte is van de preventieve voorzieningen
en de procedures uit het noodplan. Van de
oefening wordt een verslag opgesteld.
Plan van aanpak
Voor implementatie van de verbetermaatregelen
uit de table-top oefening en het noodplan stellen
bedrijven en de Veiligheidsregio een gezamenlijk
plan van aanpak op. Het plan van aanpak
beschrijft dus niet alleen verbetermaatregelen
voor het bedrijf, maar ook voor de
Veiligheidsregio.
Masterclass
In het tweede kwartaal van 2019 organiseert de
Veiligheidsregio een masterclass over de risico’s
van ammoniak. De masterclass heeft als doel om
de kennis met betrekking tot ammoniak en de
bestrijding van ammoniakongevallen te
verbeteren. In de masterclass wordt onder andere
ingegaan op:
•
•
•
•

Eigenschappen en risico’s van ammoniak;
Incidenten met ammoniak;
Aandachtspunten bij incidentbestrijding;
Veiligheidsvoorzieningen.

