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VEILIGHEIDSPLAN  

  

Voor je ligt het veiligheidsplan van Bibelot, hierin is belangrijke informatie opgenomen over de veiligheid in het 

gebouw. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen in geval van ontruiming. Lees dit daarom goed door!  
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1 Situaties waarin een ontruiming ingezet kan worden:  
• Als het ontruimingssignaal af gaat.  

• Op last van de coördinator BHV, bijvoorbeeld bij stroomstoring, bommelding  

• Op last van de beveiliging, bijvoorbeeld bij een massale vechtpartij  

  

  

2 Belangrijk! Dit moet je NOOIT doen!  
• Obstakels in gangen en trappenhuis plaatsen.  

• De bereikbaarheid van brandblusmiddelen en handmelders beperken.  

• Nooduitgangen blokkeren of op slot doen  

• Deuren open laten staan i.v.m. brandcompartimenten  

• Noodverlichting afdekken  

• Vlamdovende deksels van de prullenbakken halen  

• Een overbrugging aanzetten en de zaal verlaten  
* overbrugging is een instelling op de brandmeldinstallatie waarbij melders in de zalen tijdelijk worden uitgeschakeld. Bij gebruik van 

rookmachines wordt hiervan gebruik gemaakt.   

  

  

3 Bouwdelen  
Machine 1  Khotinsky  

Machine 2  lesruimten ToBe  

Machine 3  Theaterzaal Machine 3, ruimte onder de theaterzaal (Volt)  

M3b ‘driehoek’ tussen Machine 3 en Noordendijk, met op begane grond ruimte van SCE, 

op 1e verdieping kantoor Bibelot en daarboven 2 etages van Kunstmin 

Ketel 1   Theaterzaal Ketel 1  

Ketel 2   Theaterzaal Ketel 2 (Talent Stage /Popcentrale in de kelder)  

Ketel 3    Bibelot  

Snede   Centrale gang tussen verschillende bouwdelen, incl. receptiegebied 

  
  
  

• Alle bouwdelen kunnen afzonderlijk van elkaar ontruimd worden.   

De coördinator BHV bepaalt of er tot een ontruiming over wordt gegaan.  

• Het gebouw is ingedeeld in compartimenten. Tussen compartimenten zijn muren en deuren 1 uur 

brandwerend .  

• Er hangen in de snede twee AED’s (Automated external defibrillator).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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• De hoofdingang van het Energiehuis ligt aan de Biesboschstraat. Dat is de plek waar nooddiensten op 

aanrijden. Meld zijde Energiehuisplein indien de nooddiensten voor Bibelot moeten worden ingezet.   

• Alle vluchtroutes zijn aangeduid met noodverlichting.  

• De verzamelplaats is gevestigd op het Energiehuisplein en wordt aangeduid met het bord  

“verzamelplaats”   

  

  Vluchtroute            verzamelplaats  

  

  

4 Verschillende handmelders    
In een handmelder bevindt zich een knop. Deze knop wordt ingedrukt gehouden door een glazenplaatje 

wat voor de knop zit. Dit dunne glasplaatje kan met de hand worden ingedrukt. Nadat het raampje is 

gebroken, komt de knop naar buiten en is het alarm geactiveerd.   

  

Groene handmelder  

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van nooddeuren te 

ontgrendelen. In Bibelot vind je op sommige plekken sleutelschakelaars. 

Ook vind je op deze plekken de groene handmelder die ervoor zorgt dat 

ook zonder sleutel deuren gepasseerd kunnen worden. Let op: bij 

gebruik van een sleutel of drukknop zal de sluitmagneet van de 

nooddeur na circa 10 seconden vanzelf weer geactiveerd worden. Bij 

gebruik van de handmelder blijft de sluitmagneet ontgrendelt, totdat de 

handmelder is gereset.   

  

Rode handmelder  

Deze handmelders kunnen worden ingedrukt indien men brand constateert. Let 

op! Bij het indrukken van deze melder worden direct het ontruimingssignalen en 

de oproep tot ontruimen omgeroepen op de omroepinstallatie. De coördinator 

BHV kan bij vals alarm de ontruiming resetten.    

  

  

  

  

  

Overvalknop  

Bij de barren in de zalen zitten op verdekte plaatsen een overvalknop. Deze knop 

druk je in indien je je direct bedreigd voelt op je werkplek en je niet de mogelijkheid 

hebt om via derden hier van melding te maken aan de beveiliging. Indien de knop 

wordt ingedrukt krijgt de beveiliging een signaal op de portofoon en zal z.s.m. naar 

je toekomen om de situatie in te schatten en je bij te staan. Gebruik deze knop 

alleen in noodsituaties.   
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 5 Wat gebeurt er bij een brandalarm  
• het ontruimingssignaal gaat af  

• alle kleefmagneten laten los. Deuren kunnen open worden gezet met behulp van een kleefmagneet. 

Deze laten los indien de ontruiming ingezet wordt  

• de schuifdeuren in de snede sluiten en ontgrendelen. Deze kunnen handmatig worden open getrokken.  

• per compartiment wordt er ontruimd; K1, K2, K3, M1, M2 of M3  

• de snede en alle compartimenten zijn 60 minuten brandwerend. (alleen als deuren gesloten zijn!)  

• De liften gaan automatisch allemaal naar beneden en zijn buitenwerking. Indien nodig kan gebruik 

worden gemaakt van de evacchair. Deze kun je vinden in het backstage trappenhuis. Met behulp van 

de evacchair kunnen mindervaliden over de trappen vervoerd worden.   

• geluid in de zalen schakelt automatisch uit  

  

  

6 Taakverdeling bij ontruiming  
6.1 BHV coördinator (ploegleider)  

(de ploegleider kan tevens coördinator BHV van het gehele Energiehuis zijn)  

• is verantwoordelijk dat eigen nooddeuren en vluchtwegen vrij toegankelijk zijn, dus loopt voor aanvang 

van de dienst een controleronde  

• is verantwoordelijk dat eigen nooduitgang aanduidingen zichtbaar zijn voor publiek  

• zet op verzoek van de productie de overbrugging van de rookmelders aan en communiceert dit aan  de 

coördinator BHV.  

• meldt zich bij aanvang van het werk aan bij de coördinator BHV   

• communiceert met de coördinator BHV van het Energiehuis  

• bij ontruiming: ontruimt en sluit begane grond backstage en kantoren af  

  

6.2 Beveiliging  

• zet de portofoon op kanaal 1 

• is verantwoordelijk voor het volledig ontruimen van de zaal  

• blijft bij de deur vanaf snede naar omloop staan en voorkomt dat mensen teruglopen  

• controleert de zaal, omlopen en toiletten en sluit de zaal af en meldt dit bij de Ploegleider   

  

6.3. Kassamedewerker  

In geval van een brandmelding→  

• drukt op “zoemer af” 

• leest op het brandmeldpaneel welke melding er binnen komt  

• geeft deze melding door aan de ploegleider  

• in opdracht van de coördinator BHV; drukt op:   

  “herstel zoemer”  

  “herstel ontruiming”  

  “start ontruiming”  

  

In geval van een ontruiming→  

• zet de portofoon op kanaal 1 

• draait de eventuele geldwisselbak op slot en geeft de sleutel aan de floormanager 

• opent de nooddeuren bij de bioscoopzijde en voorkomt dat er mensen naar binnen gaan. Verwijst naar 

de verzamelplaats op het Energiehuisplein  

  

Indien de kassa gesloten is worden de taken van de kassamedewerker uitgevoerd door een 

medewerker van Brandstof.   

  

6.4 Huis-dj’s  

• stoppen direct met het draaien van de muziek.  

• als er geen lichttechnici werkzaam zijn: zetten het bewegend licht uit nadat het werklicht is inschakelt.   
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 6.5 Lichttechnici  

• zet bewegend licht uit  

• sluit de opslag- en dimmerruimte  

• helpt de stagemanager met ontruimen het backstage gebied  

  

  

6.6 Stagemanager en backstagecrew  

• zet de portofoon op kanaal 1 

• ontruimt en sluit de kleedkamers en backstage af  

• begeleidt artiesten naar buiten via de backstage trap en begeleidt deze naar de verzamelplaats.  

• ontruimt en sluit backstage gebieden en ruimtes per verdieping af 

• sluit de buitendeur en meldt dit aan de BHV-coördinator  

  

6.7 Barmedewerker (degene met de portofoon)  

• zet de portofoon op kanaal 1 

• schakelt werklicht aan; pincode 1234.  

• stopt met schenken van drank, verwijder tapkaart en doet koelkasten op slot    

• sluit de deuren naar de bar berging af  

• assisteert bij het ontruimen van de zaal   

• voorkomt dat mensen terug de zaal in lopen en probeert te voorkomen dat er glaswerk naar buiten 

wordt meegenomen  

  

6.8 Horeca, fotografen en promoteam  

• helpen de beveiliging bij het ontruimen van balkon (Main Stage).  

• gaan naar buiten en zorgen ervoor dat bezoekers zich verzamelen op het Energiehuisplein  
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7 Blusmiddelen  
Brandhaspel: Op alle verdiepingen achter de barren, in de gangen en in het backstage gebied  

 

8 Communicatie tijdens een ontruiming  
• iedereen met een portofoon schakelt bij het horen van het brand- of ontruimingsalarm naar kanaal 1 

• de coördinator BHV informeert  

• de coördinator BHV stelt vragen en benoemt altijd voor wie die vraag bedoeld is  

• de coördinator BHV vraagt terugkoppeling 

• andere personen praten uitsluitend via de portofoon om een vraag van de coördinator BHV te 

beantwoorden! 

 

  

  
CO2 blusser :   In  alle technische ruimtes     Schuimblusser:  Achter alle barren   
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9 Portofoon instructie  
• Alle portofoons zijn digitaal   

• Nooit door elkaar heen praten  

• Kort, duidelijk en serieus!  

  

Kanalen  

1. BHV  

2. Popcentrale  

3. Beveiliging  

4. Backstage (Power Stage als de productie twee kanalen wil gebruiken)  

5. Main Stage (als de productie twee kanalen wil gebruiken)  

6. Horeca  

  

Juiste manier van oproepen via portofoon: ‘eigen naam’ voor ‘naam van degene die je 

nodig hebt’. Wacht tot bevestiging van de andere persoon alvorens je je vraag/bericht 

stelt/vermeld 

 

Er zit een kleine vertraging in, dus indrukken, wachten, spreken en loslaten. 

 

  

 


