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Instructie rol hoofd BHV (centrale coördinator) bij een calamiteit in De 
Open Hof 

Versie definitief juli 2022 
 
Deze instructie is gebaseerd op: 
- het Calamiteitenplan De Open Hof; 
- Procedure bezetting BHV en ontruiming van De Open Hof. 
 
Rol hoofd BHV (centrale coördinator) bij een calamiteit of ontruimingsoefening 

1. Heeft de leiding bij het reageren op een zich voordoende calamiteit zolang de leiding 
niet is overgenomen door een externe hulpverlener. Heeft ook de leiding bij een 
ontruimingsoefening. 

2. Is goed bekend met het Calamiteitenplan De Open Hof, de plattegrond van het 
gebouw en de inrichting van het gebouw. 

3. Is de persoon die de omvang van de calamiteit en de evacuatiebehoefte inschat 
(vrijmaken van een plek, ontruimen van de zaal, ontruimen van het gebouw), 
eventueel geadviseerd door één of meerdere BHV’ers.  

4. Informeert (of laat informeren) in voorkomend geval de leiding van de kinderoppas, 
de kinderdienst en de tienerdienst en verzoekt hen de kinderen gereed te maken en 
op signaal van hem/haar of een BHV’er de kerk te verlaten 

5. Is de kerkevacuator, d.w.z. de persoon die de instructie tot ontruimen bekend maakt 
aan de aanwezigen en aanwijst welke (nood)uitgangen gebruikt mogen worden. 

6. Neemt bij noodzaak tot ontruimen van de kerkzaal direct de regie door vanaf de 
lezenaar van het liturgisch centrum (met microfoon) mee te delen wat de situatie is 
en geeft duidelijke instructies zoals de aanwijzing dat men moet blijven zitten totdat 
hij/zij aangeeft dat men kan gaan staan. 

7. Bevindt zich vervolgens steeds of zoveel mogelijk in het coördinatiecentrum in de 
Huiskamer nabij de keuken en instrueert van daaruit de overige BHV’ers. 

8. Is de persoon die, op basis van rapportage door de BHV’ ers, vaststelt dat het 
gebouw volledig is ontruimd. 

9. Neemt in voorkomend geval contact op met 112 en doet melding van de calamiteit 
ten behoeve van oproepen van ambulance, politie en/of brandweer. 

10. Neemt in voorkomend geval contact op met de alarmcentrale Europac te Oss (0412 
654000) ter verduidelijking van de situatie. 

11. Vangt in voorkomend geval de externe hulpverleners (ambulance, brandweer, politie) 
op en begeleid deze naar de plaats van de calamiteit.  

12. Geeft aan wanneer de situatie veilig is of de ontruiming(soefening) is geëindigd en 
het gebouw weer mag worden betreden. 

13. Neemt eventuele opmerkingen over de gang van zaken bij een ontruiming(soefening) 
in ontvangst t.b.v. het evaluatieverslag. 
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