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Een noodsituatie in uw organisatie kan voorkomen. Het kan de normale gang van zaken behoorlijk verstoren en daarnaast de aanwezige
personen in gevaar brengen. Natuurlijk doet u er alles aan om dit te voorkomen, maar sommige dingen heeft u niet in de hand. Daarom is
het belangrijk om uw organisatie goed voor te bereiden. Een bedrijfsnoodplan (BNP) helpt u daarbij. Onderdeel van het BNP is een
ontruimingsplan. Heeft uw organisatie meerdere locaties? Dan zijn meerdere ontruimingsplannen nodig, zie daarvoor onze brochure
Ontruimingsplan. 

Wij zorgen voor een plan met simpel
en duidelijk taalgebruik, welke goed
leesbaar is voor iedereen in uw
organisatie. Op verzoek kunnen we
het bedrijfsnoodplan ook in andere
talen opleveren.

We leveren onze documenten
standaard op in pdf, met logo van de
opleider en eindklant. Wilt u het stuk
in uw huisstijl of de huisstijl van de
eindklant ontvangen? Dat kan tegen
een meerprijs.

Wij werken op basis van de
NEN8112:2017

Bedrijfsnoodplan

Onze werkwijze
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Bedrijfsnoodplan
Opties

BNP

OP

Optie A

BNP

OP

Optie B

OP OP

Uw organisatie heeft 1 locatie. 
Het ontruimingsplan is onderdeel van het
bedrijfsnoodplan.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

Organisatiegegevens
Procedures
Geldigheid procedures
Opbouw BHV-organisatie

Uw organisatie heeft meerdere locaties. 
Er is een overkoepelend bedrijfsnoodplan.
Iedere locatie heeft daarnaast een eigen
ontruimingsplan.
 
Zie hiervoor onze brochure Ontruimingsplan.

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplannen

Voorzieningen van het gebouw
Organisatie van hulpverlening
1 ontruimingsplan
Etc.
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Na een telefonisch intakegesprek  
gaat u zelf aan de slag met dit
BNP en helpen we u middels

coaching bij de invulling van het
plan.

Dit BNP maken wij. Na
oplevering van concept heeft u

de mogelijkheid om ons feedback
te geven voor we de definitieve

versie opleveren.

Bij dit op maat BNP zijn er
meerdere feedback momenten.
Daarnaast leveren we op maat

taakkaarten en een plan van
aanpak voor implementatie aan.

Ieder pakket bevat 1 ontruimingsplan. Heeft u meerdere locaties? Zie dan onze brochure Ontruimingsplan.

Bedrijfsnoodplan
Pakketten

Do I t  Yoursel f Bas is Op maat
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TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

ONTVANGST
ZELF IN TE

VULLEN FORMAT 

LOCATIE-
BEZOEK

COACHING U KUNT AAN DE
SLAG!

Gebruik de kracht van uw eigen organisatie en ga zelf aan de slag met uw bedrijfsnoodplan! Door middel van deze methode
leert u zelf hoe u een bedrijfsnoodplan opstelt, terwijl wij u coachen en helpen met al uw vragen. Dit pakket bevat een
locatiebezoek waarvan wij onze bevindingen naar u opsturen, welke u vervolgens zelf verwerkt in uw bedrijfsnoodplan. Dit
pakket geeft u de mogelijkheid om uw eigen organisatie in te zetten en het maken van het BNP te zien als leermogelijkheid
voor u en uw medewerkers.

Bedrijfsnoodplan
Do It Yourself
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TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

LOCATIE-
BEZOEK

ONTVANGST
CONCEPT BNP

FEEDBACK
CONCEPT EN
VERWERKEN

ONTVANGST
DEFINIT IEF BNP

Bij het kiezen van dit pakket gaan wij samen met u aan de slag. We maken wij aan de hand van een standaard format een
bedrijfsnoodplan. Eerst doen we een telefonisch intakegesprek zodat wij het standaard format kunnen klaarzetten.
Vervolgens komen  we bij u op bezoek en bekijken we de locatie gezamenlijk. Met de opgedane kennis maken we een
concept versie voor  u, waarna u de mogelijkheid heeft om eenmalig feedback te geven. Na het verwerken van deze
feedback ontvangt u een defintief bedrijfsnoodplan.  

Bedrijfsnoodplan
Basis
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TELEFONISCH
INTAKEGESPREK

2 LOCATIE-
BEZOEKEN

ONTVANGST
CONCEPT BNP

3 FEEDBACK-
RONDES

OP MAAT
TAAKKAARTEN

AANLEVEREN
DEFINIT IEF BNP

PLAN VAN
AANPAK VOOR
IMPLEMENTATIE

Dit pakket lijkt erg op het basispakket, maar bevat meerdere feedbackmomenten zodat het BNP optimaal is afgestemd op
uw organisatie. Na ieder locatiebezoek ontvangt u een concept, waarna u feedback kunt leveren. Daarnaast worden bij dit
BNP op maat scenario's met instructies geleverd, zodat medewerkers in één oogopslag kunnen zien wat zij moeten doen bij
noodsituaties. Aanvullend op het definitieve BNP en de instructies, ontvangt u een plan van aanpak voor implementatie van
het bedrijfsnoodplan met handige tips en tricks. Op deze manier wordt het bedrijfsnoodplan optimaal geïmplementeerd in
uw organisatie en bent u goed voorbereid.

Bedrijfsnoodplan
Op maat
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