
Katern Veiligheid & Beveiliging

O
f de brandweer komt 

controleren of je aan 

de regeltjes voldoet is 

niet de belangrijkste vraag. Veel 

belangrijker: wat had de koster 

moeten doen, als er iemand 

onwel was geworden? Wat als 

de kerk ontruimd had moeten 

worden? Wat doe je dan? Wie is 

waarvoor verantwoordelijk? Met 

al die vraagstukken kunnen Klaas 

Hakvoort en Feike Huijgen van 

Kerkhulpverlening helpen.

Wettelijk verplicht

In een kerk kunnen altijd 

onverwachtse dingen gebeuren. Daar 

moet je je als koster of beheerder 

op voorbereiden. Om te voorkomen 

dat niet iedereen weet wat hij moet 

doen. Daarom heeft een kerk, net 

als elk bedrijf en elke organisatie de 

plicht om te zorgen voor veiligheid 

tijdens een kerkdienst en tijdens 

andere activiteiten in en rond het 

kerkgebouw. De Arbowetgeving is 

daar helder over. Dat geldt dus ook 

voor een gemeente die alleen maar 

te maken heeft met vrijwilligers. Het 

gaat erom dat alles goed geregeld 

en overdacht is: dat er een Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en 

een ontruimings- of calamiteitenplan 

is en dat er opgeleide BHV’ers en 

een duidelijke takenverdeling zijn.

Maatwerk

Uit de praktijk blijkt dat kerken niet 

altijd aan alle wettelijke verplichtingen 

voldoen. ‘Zo was er laatst een melding 

gedaan bij de (burgerlijke) gemeente 

dat er in een kerk een en ander niet 

in orde was,’ vertellen Hakvoort en 

Huijgen. ‘Prompt stond de brandweer 

op de stoep voor controle, waarna 

bleek dat er niet voldoende geregeld 

was rondom BHV, calamiteitenplan, en 

noodverlichting. Terwijl de beheerder 

er eigenlijk van overtuigd was dat alles 

in orde was.’ In zo’n geval kan advies 

op maat een goede oplossing zijn.

RI&E

Een RI&E hebben veel kerken 

nog wel gemaakt. Ze gebruiken 

formats van internet die ze zelf 

invullen. Hakvoort en Huijgen 

weten uit ervaring dat daar niet 

altijd voldoende mee wordt gedaan. 

Niet uit onwil, maar uit onmacht. 

‘Die RI&E’s en andere checklijsten 

komen vaak op de plank terecht. 

Kerken weten vaak niet hoe ze die 

naar de praktijk moeten vertalen. 

Wij menen dat de formats die op 

internet staan niet specifiek genoeg 

zijn.’ Bovendien ontbreekt het vaak 

aan bewustwording. Daarom gaat 

Kerkhulpverlening een stap verder. 

‘Het belang van een goede RI&E 

zit hem juist in het vervolgtraject: 

de weging van de risico’s en een 

doordacht plan van aanpak. Wij 

hebben een specifieke RI&E voor 

kerken, die op maat wordt gemaakt 

tijdens een locatiebezoek en helpen 

bij het maken van een plan van 

aanpak gericht op jouw specifieke 

kerk.’ 

Kerk Academie

Om kerken bewust te maken van het 

belang van goede kerkhulpverlening, 

werkt Kerkhulpverlening mee 

aan Kerk Academie, waar het 

hoe en waarom van een RI&E 

wordt uitgelegd met praktische 

voorbeelden. Ook tijdens de 

Kerkenbeurs in maart 2019 kunt u 

Kerkhulpverlening weer ontmoeten.

Kerkhulpverlening:

Het is kerstavond. De koster van een middelgrote gemeente heeft 

extra stoelen bijgezet. Normaal gesproken staan er vierhonderd 

stoelen, maar dat zal vandaag wel niet genoeg zijn. De bezoekers 

stromen binnen. De extra stoelen blijken niet genoeg. Uit alle hoeken 

en gaten van het kerkgebouw worden stoelen gehaald en in de 

gangpaden bijgezet. Zeshonderd mensen zitten er uiteindelijk. Maar 

goed dat de brandweer niet kwam controleren en dat er niemand 

onwel werd. Want wat had de koster dan moeten doen?
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Vergroot je kennis en bekijk de audio-oplossingen.
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Bezoek ons

Experience Center

Gratis cursus 
in Apeldoorn

Stel je vragen en word getraind 

om je eigen, bij ons aangeschafte, 

audiosysteem te beheren. 

Bel 055 538 66 88 

voor een afspraak.

voorkom problemen, 

beheers de risico’s
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