
EVALUATIEFORMULIER BEDRIJFSHULPVERLENING OEFENING 
(BEDRIJFSHULPVERLENER) 

Datum oefening   

Tijdstip aanvang/einde 
oefening 

  

Naam leider oefening   

   

Uitvoering Opmerking 

Soort oefening    

- Communicatieoefening  ja   /   nee   

- Gedeeltelijke ontruiming 
van het bedrijf  

ja   /   nee   

- Volledige ontruiming van 

het bedrijf  
ja   /   nee   

Anders,    

    

Bekendheid van de oefening Opmerking  

Met kennisgeving vooraf ja   /   nee   

Zonder kennisgeving vooraf  ja   /   nee   

    

Alarmering  Opmerking  
- Werd de 
brandmeldapparatuur juist 
gebruikt?  

 
 
ja   /   nee 

  

- Werd de ontruimings-
installatie juist gebruikt?  

 
ja   /   nee 

  

- Werden intern de juiste 
personen op juiste wijze 
gewaarschuwd?  

 
 
ja   /   nee 

  

- Waren de aanwezige 

personen bekend met het 
ontruimingssignaal?  

 

 
ja   /   nee 

  

- Werden (eventueel) externe 

hulpverleners op de juiste 
wijze gewaarschuwd?   

 
 

 

ja   /   nee 

  

- Werden liften en roltrappen 
stopgezet?  

 
ja   /   nee 

  

    

  



Uitvoering van taken                               Opmerking  
Was de taakverdeling binnen 
de bedrijfshulpverlening 
duidelijk?  

 
ja   /   nee 

  

Werden de taken van de 
receptie/centraal punt juist 
uitgevoerd?  

 
 
ja   /   nee 

  

Zijn de bestaande procedures 
nageleefd?  

 
ja   /   nee 

  

Werden de taken van de 
bedrijfshulpverlening juist 
uitgevoerd? (beginnende 
brand blussen, verlenen van 
eerste hulp, ontruimen, 
eventueel communicatie 

externe hulpverleners)  

 
 
 
 
 
 

ja   /   nee 

  

Werd op de juiste wijze door 
de bedrijfshulpverleners 
samengewerkt?  

 
 
ja   /   nee 

  

Werd op de juiste wijze 
omgegaan met de aanwezige 
communicatie-middelen?  

 
 
 
ja   /   nee 

  

Werd op de juiste wijze 
omgegaan met brand-

blusmiddelen en/ of Eerste 
Hulp-middelen?  

 
 

 
ja   /   nee 

  

Werden alle ruimten op 
aanwezigen gecontroleerd?  

 
 
ja   /   nee 

  

Werden alle aanwezigen naar 
de verzamelplaats begeleid?  

 
 
ja   /   nee 

  

Werden de aanwezigen 
geregistreerd op de 

verzamelplaats?  

 
 

ja   /   nee 

  

    

Werden de nooduitgangen 
daadwerkelijk gebruikt?  

 
ja   /   nee 

  

Werden minder zelfred-zame 
personen op juiste wijze 
geholpen?  

 
 
ja   /   nee 

  

Werden de aanwezige 
apparaten uitgeschakeld?  

 
ja   /   nee 

  

Is gebruik gemaakt van de 
vluchtwegen (zoals 
aangegeven op 
plattegronden)?   

 
 
 
ja   /   nee 

  

Waren de vluchtwegen 
allemaal bruikbaar?   

 
ja   /   nee 

  

Zijn gas en elektra 
afgesloten?  

 
ja   /   nee 

  

Zijn liften en roltrappen 
stopgezet?  

 
ja   /   nee 

  

    

Overige opmerkingen: 

 
  

 
  

 
  



EVALUATIEFORMULIER BEDRIJFSHULPVERLENING OEFENING 
(OBSERVANTEN) 

Datum oefening 
  

Tijdstip aanvang  
  

Naam waarnemer  
  

   

Directie  opmerkingen  

- Werd er daadwerkelijk 

leiding gegeven aan de 
ontruiming? 

 

 
ja   /   nee 

  

- Werd de ontruimings-
ploeg ingezet? 

 
ja   /   nee 

  

- Vond opvang en overleg 
met de hulp-

verleningsdiensten plaats? 

 
 
 
ja   /   nee 

  

    

Receptie  opmerkingen  

- Werd 
brandmeldapparatuur juist 
gebruikt?  

 
 
ja   /   nee 

  

- Werden de 
hulpverleningsdiensten op 
de juiste wijze 

gewaarschuwd? 

 
 
 

ja   /   nee 

  

- Werden volgens plan de 

juiste personen 
gewaarschuwd?   

 

 
ja   /   nee 

  

- Werd het 
ontruimingsbericht juist 
afgegeven?   

 
 
ja   /   nee 

  

- Werden roltrappen en 
liften stopgezet?   

 
ja   /   nee 

  

    

  



Leidinggevende personeel opmerkingen  
- Werd de ontruiming op 
een juiste wijze begeleid? 

 
 
ja   /   nee 

  

    

Technische personeel   opmerkingen  
- Vond afschakeling van 
elektra en gas plaats?   

 
ja   /   nee 

  

    

Overige personeelsleden   opmerkingen  

- Werden de 
nooduitgangen 
daadwerkelijk gebruikt? 

 
 
ja   /   nee 

  

- Werden niet-zelfredzame 
personen juist geholpen? 

 

 
ja   /   nee 

  

- Werden de nodige 
apparaten uitgeschakeld?  

 
 
ja   /   nee 

  

    

Ontruimingsploeg   opmerkingen  

- Werden alle ruimten op 
aanwezigen 
gecontroleerd?  

 
 
ja   /   nee 

  

- Vond de ontruiming van 
niet-zelfredzame personen 

op een juiste wijze 
uitgevoerd? 

 
 

 
ja   /   nee 

  

- Vond daadwerkelijk 
begeleiding plaats?   

 
ja   /   nee 

  

- Werd er systematisch 
ontruimd? 

 
ja   /   nee 

  

- Werd een aanvang 
gemaakt met de blussing?   

 
 
ja   /   nee 

  

    

Verzamelplaats   opmerkingen  

- Vond er registratie 
plaats door de  
bedrijfshulpverleners?   

 
 
ja   /   nee 

  

- Werden de bevindingen 
doorgegeven aan de 

hulpverleningsdiensten?  

 
 
 
ja   /   nee 

  

    

   

 

 

 


