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Presentatrice: Goedendag luisteraars. Vandaag gaat het over het thema veiligheid in ons 

programma. Daarom gaan we praten met een bedrijfshulpverlener, een 

BHV-er. Meneer Rudji, U werkt als conciërge bij een school en u bent zo’n 

BHV-er. Wat betekent die afkorting BHV?

Rudji: Nou, BHV dat staat voor Bedrijfs Hulp Verlener. Dus je bent degene die hulp 

geeft als er iets ergs gebeurt in het bedrijf waar je werkt. In Nederland is 

het zo dat alle bedrijven, instellingen en organisaties verplicht zijn om een 

speciaal opgeleid persoon in dienst te hebben, die bij calamiteiten, zeg 

maar ongelukken en rampen, eerste hulp kan geven, die hulp kan verlenen.

Oefening 3

opdracht 2 U gaat luisteren naar een radioprogramma van Radio Vooruit! In de studio 

is een bedrijfshulpverlener te gast. Hij werkt in een bedrijf en heeft een 

speciale opleiding gedaan om hulp te kunnen verlenen. De presentator stelt 

de gast eerst even aan u voor. Hierbij is nog geen opgave.

Dan gaat het gesprek nu verder. Lees eerst opgave 1 goed door. 

Presentatrice: Meneer Rudji, wie zijn BHV-ers en wat doen ze?

Rudji: Uhm, een bedrijfshulpverlener is een gewone werknemer van het bedrijf. 

Dat kan de conciërge zijn of de chef of de secretaresse of nou ja, elke werk-

nemer die veel aanwezig is in het gebouw. Als er in een bedrijf iets gebeurt, 

er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is een bommelding, om maar 

wat te noemen, dan is het de bedrijfshulpverlener die actie onderneemt. 

Degene die BHV-er is, weet wat er moet gebeuren als die brand er is, of wat 

er gedaan moet worden als er iemand flauwvalt bijvoorbeeld. En hij weet 

ook wat hij moet doen als het gebouw ontruimd moet worden.

In zo’n geval zorgt de bedrijfshulpverlener ervoor, samen met de andere 

BHV-ers, dat de mensen zo rustig mogelijk, maar ook snel, het gebouw 

verlaten.

Presentatrice: Ja, ja. Heeft u wel eens een ontruiming meegemaakt?

Rudji: Ja hoor, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik 

werk op de tiende etage van een grote school. In dat gebouw zijn dagelijks 

ongeveer driehonderd leerlingen aanwezig. Daarnaast werken er ook nog 

eens honderdveertig personeelsleden.

Nou, gisteren was er brandalarm. Door het hele gebouw klinkt een sirene 

(Rudji bootst het geluid van een sirene na). Iedereen kijkt om zich heen wat 
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hij moet doen. Ik en de andere bedrijfshulpverleners pakken snel onze gele 

hesjes met daarop de letters BHV.

Die hesjes zijn ervoor dat iedereen ons kan herkennen en dat ze weten naar 

wie ze moeten luisteren.

We trekken onze gewone jas aan, doen het gele hesje eroverheen en nemen 

met een portofoon contact op met de centrale beneden in het gebouw. Een 

van ons vraagt wat er aan de hand is en daarna gaan we zo snel mogelijk de 

mensen helpen om rustig het gebouw te verlaten.

Presentatrice: En hoe gaat zo’n ontruiming dan verder? Wat gebeurt er dan?

Rudji: Iedereen gaat met de trap naar beneden, want de liften zijn afgesloten, 

hè. Die doen het niet meer bij brand. Er zijn twee trappen. En het is dan de 

bedoeling dat iedereen rustig naar beneden loopt door het trappenhuis.

Kijk, in dit geval was het een oefening. Dus ik vertel dat het om een oefe-

ning gaat en dat het de bedoeling is zo snel mogelijk naar buiten te gaan. 

Buiten moet iedereen dan bij elkaar komen bij het verzamelpunt.

Presentatrice: Maar als iedereen wegloopt, wie past er dan op de spullen van de cursis-

ten?

Rudji: Nou, de mensen moeten meteen naar beneden terwijl in het gebouw de 

computers gewoon aan blijven staan. Ook je spullen laat je gewoon liggen. 

Wij, de BHV-ers, zorgen ervoor dat er niemand op de verdieping komt als ie-

dereen weg is. Wij controleren ook de verdieping. Ook de toiletten worden 

gecontroleerd. Kijk, je moet zeker weten dat niemand achtergebleven is. 

Dan gaat de bedrijfshulpverlener zelf weg en meldt dat de verdieping leeg 

is.

Presentatrice: Goed en wat gebeurt er dan, als iedereen buiten staat?

Rudji: Nou, wat je dan ziet is dat iedereen vaak vlak bij het gebouw blijft staan. 

Dat is niet goed, als er iets ergs gebeurt moeten hulpverleners bij het 

gebouw kunnen komen. Als er brand is, moet de brandweer bij het gebouw 

kunnen komen. Ook is het voor de veiligheid van de mensen zelf nodig dat 

ze afstand houden tot het gebouw. Ongeveer 100 meter verder is er een 

verzamelplaats ingericht waar een naambordje ‘verzamelplaats’ staat. Daar 

moet iedereen zich verzamelen en daar wordt ook gekeken of er niemand 

is achtergebleven in het gebouw. We gaan de mensen echt tellen. Als alles 

gecontroleerd is en de oefening is goed verlopen dan mag iedereen weer 

het gebouw in. Eerst de medewerkers, daarna de cursisten.

Presentatrice: En waarom is een BHV-er nodig? Wat is dan precies zijn taak?

Rudji: Kijk, mensen vragen vaak: waarom zijn bedrijfshulpverleners nodig? Er is 

toch brandweer als er brand is en een ambulance als er een gewonde is? 
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Het is toch niet nodig dat bedrijfshulpverleners zich ermee bemoeien? Nou, 

het antwoord is dat een bedrijfshulpverlener, omdat hij ook in het bedrijf 

zelf werkt, direct op kan treden. Je hoeft dus niet te wachten tot de brand-

weer komt of tot de ambulance gearriveerd is. Ik ben getraind om in de 

tussentijd de noodzakelijke dingen te doen. Een BHV-er weet wat ‘ie moet 

doen als iemand gewond is. De BHV-er weet welke instanties hij moet waar-

schuwen. Ook kan hij de patiënt geruststellen en zorgen dat de situatie niet 

erger wordt.

Presentatrice: Ja, dus zo iemand is toch echt wel nodig. U vertelt over die ontruiming van 

gisteren. Gaat dat nou altijd zo makkelijk zo’n ontruiming? Komt u nooit 

lastige mensen tegen?

Rudji: Eén van de problemen bij bedrijfshulpverlening is dat mensen soms eigen-

wijs zijn. Als er een verdieping ontruimd moet worden zijn er altijd mensen 

die nog snel even naar het toilet willen, of nog even een e-mail willen ver-

sturen op hun computer. Soms verstoppen de mensen zich zelfs achter een 

kast, om maar niet buiten in de kou te hoeven staan. Kijk, je moet ervoor 

zorgen dat mensen naar je luisteren, je moet een beetje overwicht hebben. 

Ook buiten, als iedereen gezellig staat te babbelen, moet je zorgen dat 

de mensen niet bij het gebouw blijven staan maar naar het verzamelpunt 

lopen. Ook dat kost soms moeite, mensen zijn vaak erg eigenwijs, maar het 

lukt ons wel, meestal.

Presentatrice: Heeft een BHV-er wel eens vrij?

Rudji: Nee, dat kan eigenlijk niet. Nou ja je bent natuurlijk vrij als je niet op je 

werk bent. Maar op je werk ben je elke dag met bedrijfshulpverlening bezig. 

’s Ochtends als je aankomt op je werk loop je eerst langs de balie om je 

pieper te halen. De pieper is een apparaat dat een harde toon geeft als 

er alarm is. Je hebt de pieper altijd bij je. Als je even het gebouw uit gaat, 

bijvoorbeeld tussen de middag, dan geef je de pieper aan een collega BHV-

er. Zodoende is er altijd iemand op de verdieping die kan optreden als het 

nodig is.

Presentatrice: Krijgt een BHV-er ook een extra vergoeding?

Rudji: Per maand krijg je een vergoeding, dat wil zeggen een geldbedrag, voor 

je werk als bij BHV-er. Dat geldbedrag is ongeveer € 15 per maand. Kijk, 

niemand doet het voor het geld, maar het is toch mooi meegenomen. Ook 

de trainingen zijn interessant. Niet alleen in je bedrijf, in mijn eigen school, 

maar ook buiten of op een station, kan ik mijn kennis gebruiken.

Je hebt geleerd hoe je mensen kunt helpen als dat nodig is. Dat is belang-

rijk.
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Presentatrice: Nou, interessant allemaal, ik heb hier toch weer heel veel van geleerd. Ik 

hoop u ook luisteraars.

 

Rudji: Mag ik nog een ding zeggen iets zeggen hierover? Als iemand met een BHV-

hesje aan je vraagt om door te lopen, of om te helpen, of om de hulpdien-

sten te bellen, doe het dan gelijk!

Stel geen vragen, maar help de hulpverlener. Hij of zij weet wat er moet 

gebeuren, ze zijn ervoor getraind.

Presentatrice: Mooie laatste woorden. Meneer Rudji, mag ik u hartelijk danken voor dit 

gesprek en u veel succes wensen bij volgende ontruimingen?

Dit was het einde van het interview met een bedrijfshulpverlener.

Opgave 3

Presentatrice: Vandaag werd er een rapport gepubliceerd over garages en veiligheid. We 

praten daarover met een van de inspecteurs, meneer William Takam. U 

heeft een paar garages gecontroleerd op veiligheid. Bij hoeveel garages 

bent u geweest?

William: Tja hoeveel? Ik werkte niet alleen. Ik heb wel meegewerkt aan het rapport, 

maar we waren een team van inspecteurs. Alles bij elkaar opgeteld hebben 

we 1060 garages en werkplaatsen bezocht. Dus ja, dat is een behoorlijk 

aantal.

Dan gaat het interview nu verder. Lees opgave 1 goed door. Vergeet niet om na het beantwoor-

den van de vraag meteen de volgende vraag te lezen.

Presentatrice: Waarom controleert u eigenlijk?

William: Nou het is echt belangrijk dat de mensen veilig werken. U moet eens weten 

hoeveel ongelukken er gebeuren op de werkplek. En dat zijn vaak ongeluk-

ken die voorkomen hadden kunnen worden, die niet gebeurd waren als 

mensen veilig zouden werken. Kijk, doordat de inspectie garages contro-

leert, gebeuren er minder ongelukken. Alleen daardoor al zijn er minder 

ongelukken. Dus de veiligheid van werknemers in garages verhogen, dat is 

de belangrijkste reden dat we inspecteren en dit rapport schrijven.

Presentator: Wat bent u tegengekomen bij de controles?

William: Nou, we zijn eigenlijk drie zaken tegengekomen die onveilig waren. Niet 

overal hoor, maar toch wel bij driekwart van de garages.
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Presentatrice: Zullen we ze alle drie doornemen?

William: Kijk, één van de dingen die we tegenkwamen was dat de hefbruggen niet 

gekeurd waren.

Presentatrice: Dat moet u misschien even uitleggen.

William: Een hefbrug, hè, dat is dat apparaat waarmee de auto omhoog wordt ge-

krikt, opgeduwd als het ware. Het is makkelijk want dan kan de monteur er 

veel makkelijker bij. Nou die hefbruggen worden niet op tijd gekeurd door 

de garages, dus ja, dan zijn ze niet meer veilig. Je moet die dingen gewoon 

jaarlijks controleren. Anders kun je niet zien of er een moertje losgetrild 

is of is doorgeroest. Of nog erger, er kan een auto van de brug afschuiven. 

Dus hefbruggen zijn echt ons zorgenkindje. Een hefbrug die slecht onder-

houden is, die kan instorten en dat is echt gevaarlijk voor het personeel.

Presentatrice: Dus ja, dat is een ding dat u bij controles bent tegengekomen. Wat nog 

meer?

William: Nou, een tweede punt is dat er in garages machines staan die kunnen 

omvallen. Dat vormt echt een risico voor de garagemedewerkers. In gara-

ges zouden ze daar veel beter op kunnen letten. De meeste overtredingen 

zijn gezien op het gebied van machineveiligheid, namelijk in totaal 715 

keer. Wat we zagen in de garages was dat er vaak geen schermen of andere 

beveiligingen op de machines zaten. En die machines zijn niet aan de muur 

of vloer verankerd, vastgemaakt zeg maar.

Presentatrice: En dan was er nog een derde punt?

William: Ja, dat is het ontploffingsgevaar bij het oppompen van vrachtwagenbanden. 

Tja, hoe zit dat.

Eh, een vrachtwagenband pomp je op met een machine. Die machine zorgt 

dat er heel snel lucht in de band komt. Soms in een keer zoveel lucht dat de 

band kan ontploffen, exploderen. Nou, en u kunt zich wel voorstellen dat 

dat een enorme knal geeft. Een vrachtwagenband is wel wat anders dan 

een fietsband. En dat geeft niet alleen een knal, maar je hebt dan ook al-

lemaal rondvliegende onderdelen. Nou, en tegen die rondvliegende dingen, 

daartegen moeten de werknemer beschermd worden. En dat kan met een 

bandenkooi. Die zorgt ervoor dat de werknemers veilig een band kunnen 

oppompen.

Presentatrice: Zijn er ook verbeteringen gezien? Zijn er ook punten waarop de garages 

veiliger zijn dan vorig jaar?

 

William: Ja zeker. Een grote verbetering is dat de monteurs minder zwaar hoeven te 

tillen. In veel garages wordt tegenwoordig een verrijdbare lift gebruikt voor 
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het verwisselen van banden. Werknemers in garagebedrijven maken goed 

gebruik van de tilhulpmiddelen. Daardoor is het fysieke, het lichamelijk 

zware werk in het garagebedrijf lichter geworden. We hebben geen situa-

ties gezien waar onnodig zwaar werd getild.

Presentatrice: Meneer Willian Takam, hartelijk dank voor uw uitleg. Tot morgen luisteraars. 

Dan praten we over het voedsel in de kantine.

Opdracht 4 U gaat nu luisteren naar Radio Vooruit! Reporter Rachel Lap interviewt ver-

schillende mensen in de kantine van een groot gemeentehuis. Het onder-

werp is: kunt u gezond eten in de kantine? Bij het eerste fragment zit nog 

geen opgave.

Rachel: Ik praat hier met werknemers en met een voedseldeskundige, iemand die 

het onderzoek gedaan heeft. Meneer Rondeel, u werkt bij de gemeente als 

portier. Luncht u in de kantine?

Meneer Rondeel:  Ja hoor, elke dag.

Rachel: En wat neemt u dan?

Meneer Rondeel: Nou ja, het zit zo, ik hou heel erg van snacken. Ik kan die heerlijke frituur-

lucht gewoon niet weerstaan. Dus ja, meestal neem ik een frikadelletje of 

een kroketje. Nou, heel soms neem ik ook een broodje gezond, weet je, zo 

een broodje met kaas en sla en nog wat van die komkommer. Maar ja dan 

voel ik me net een konijn, hè. Nee, dan eet ik toch weer liever een berenhap 

of een kaassoufflé.

Rachel: Meneer, dank u wel. Naast mij staat ook een voedseldeskundige. Mevrouw 

Van de Vall, u heeft onderzoek gedaan naar voeding in de kantine. In uw 

rapport staat dat veel mensen willen dat er gezond eten wordt geserveerd 

in de kantines. Maar als ik deze meneer zo hoor, wil hij helemaal geen ge-

zond eten. Hij is dol op zijn snackie.

Presentatrice: Dag luisteraars. Vandaag zijn we te gast in een kantine van een groot ge-

meentehuis. Hier gaan we praten over gezond eten in bedrijfsrestaurants 

en kantines. Er is namelijk een onderzoek geweest en daarin staat dat veel 

mensen behoefte hebben aan een gezonde hap op de werkvloer. Zij willen 

beter op hun voeding letten.

Dan gaan de interviews nu verder. Lees de eerste opgave goed door. Vergeet niet om na het 

beantwoorden van de vraag meteen de volgende vraag te lezen.
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Mevrouw Van de Vall:

Ja, dat is ook zo. Wij hebben met veel mensen gesproken. Uit het onderzoek 

blijkt dat ruim 25% van de mannen het moeilijk vindt om de kroket, frikadel 

of andere ongezonde snack te laten staan. Vooral vrouwen en jongeren wil-

len dat de werkgever gezond eten gaat verkopen. Het liefst willen zij dat de 

werkgever zelfs gratis fruit aanbiedt.

Rachel: Meneer Gunsum. U werkt ook in het gemeentehuis. Eet u elke dag in de 

kantine?

Meneer Gunsum: Ja zeker. Ik vind het gezellig om even met een paar collega’s te lunchen en 

een beetje bij te praten.

Rachel: En wat eet u dan?

Meneer Gunsum: Dat hangt ervan af. Ik probeer toch wel gezond te eten. Dus ik neem vaak 

een bruin bolletje met kaas, soms met jam. En dan neem ik yoghurt met 

vruchten. Dat vind ik dan wel jammer. Het zijn vaak vruchten uit blik. Ik zou 

het echt heel goed vinden als we hier in onze kantine ook verse fruitsalade 

konden krijgen. Tja, daar zouden ze hier wel wat meer aan kunnen doen. 

Kijk, nu liggen er chocoladerepen en gevulde koeken bij de kassa. Ik zou 

liever hebben dat er hier een schaal met mandarijnen of een lekkere appel 

lag.

Rachel: Wat zijn de voordelen van fruit eigenlijk?

Mevrouw Van de Vall:

Nou, dat hebben we ook onderzocht. Eh, wist u dat fruit zorgt voor minder 

ziekteverzuim? Minder afwezigheid van de mensen? Als mensen fruit eten, 

worden ze fitter en worden ze minder snel ziek, dat is echt waar. Ze melden 

zich ook minder vaak ziek. Het ziekteverzuim gaat omlaag. Dus een werkge-

ver heeft er baat bij als er fruit wordt verkocht in de kantine.

Rachel: Mevrouw Van de Vall, meneer Gunsum wil graag dat er in de kantine wat 

meer gezond voedsel wordt verkocht. Hoe moet hij dat voor elkaar krijgen? 

Kunnen werknemers ervoor zorgen dat er gezonder voedsel wordt verkocht 

in de kantines?

Mevrouw Van de Vall:

Meneer Gunsum zou bijvoorbeeld met de werkgever in gesprek kunnen 

gaan. Hij zou kunnen vragen of het aanbieden van gratis fruit mogelijk is. 

En ja, je kunt ook praten met de kantinebeheerder. Verkoop in plaats van 

een vette snack eens wat gezondere producten, zoals een salade, stukje 

kaas, vers vruchtensap. Hij kan dan goede redenen geven. Gezonde werk-

nemers zijn productiever. En het eten van fruit kan overgewicht voorkomen. 

Ook kan fruit op de werkvloer het ziekteverzuim verminderen. Nou, als 
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Opdracht 1 tot en met 4, bij ‘Brandpreventie’, een aflevering van Het Klokhuis. Hieronder staat 

een samenvatting van de tekst uit de rapportagefragmenten over

Brandpreventie

De verslaggever gaat met brandweerman Cor op stap. Ze controleren een gezinswoning op 

brandveiligheid.

Cor en de reporter stappen een huis binnen. Ze beginnen in de huiskamer. Cor vertelt:

1/3 van de woningbranden wordt veroorzaakt door elektriciteit. Vooral door 

stof op en in de televisie, dat geeft snel brand. Daarom moet je één keer in 

de drie jaar de tv schoonmaken en de tv vrijhouden zodat de gordijnen niet 

in de fik gaan.

In de wasdroger altijd het filter leegmaken, dat is ook stof dat in de fik kan 

vliegen.

---

Stekkers zijn hier allemaal aan elkaar verbonden. Op die manier belast je 

veel te veel stopcontacten.

Doe daarom niet alle stekkerdozen op één stopcontact.

---

Droogte en hitte zorgen samen voor brandgevaar.

Een lamp kan wel 160 graden Celsius worden. Door oververhitting krijg je 

brand.

40 watt in een lampenkap voor maar 25 watt bijvoorbeeld. Dat wordt veel 

te warm. Dit gaat branden, het gaat in de fik.

Lampen in de douche moeten spatwaterdicht zijn. Stroom en water samen 

is een groot probleem.

Ook in de kinderslaapkamer voorzichtig zijn. Deze lamp wordt te warm. Een 

doek om de lamp staat gezellig maar is heel gevaarlijk. Daar komt brand 

van.

---

Er zijn tegenwoordig steeds meer huizen met centrale verwarming. Maar 

in oude huizen staan ook nog wel gaskachels. Gaskachels kunnen ook een 

gevaar opleveren. Als je ze niet schoonmaakt kan zich vuil ophopen. En dan 

Oefening 5 – Extra luisteroefening

meneer met zo’n verhaal bij zijn baas komt, dan denk ik dat de werkgever 

daar wel naar wil luisteren.

Rachel: Dank u wel mevrouw van de Vall. Ik ga even een kroketje bestellen in de 

kantine. Smakelijk eten en tot een volgende keer luisteraars.
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kan een giftig gas vrijkomen: koolmonoxide. Koolmonoxide is doodsoor-

zaak nummer 1 bij brand.

---

Een open haard of kachel is gezellig, maar laat nooit iets dicht bij een ka-

chel staan, zoals een droogrekje. Het gaat maar al te snel in brand.

---

De meeste branden ontstaan in de keuken. Je kunt een vlam in de pan 

krijgen.

Hoe dat komt? Vet wordt 200 graden heet en gaat spontaan branden. Wat 

moet je doen? Een passende deksel erop schuiven. Als je die niet hebt een 

blusdeken gebruiken. Desnoods een handdoek. Nooit water op gooien 

want dan gebeurt er dit … (vuur).

---

Cor en verslaggever vertellen wat je in huis moet hebben:

branddeken, brandblusser en, heel belangrijk; een rookmelder.

Cor laat zien: op elke etage een rookmelder en ook een op de kinderkamer.

---

Als er brand uitbreekt moet je binnen een paar minuten het huis verlaten. 

Daarom heb je een vluchtplan nodig.

Een gezin (vader, moeder en drie kinderen) maakt samen een vluchtplan. 

Wat moet je doen als er dan toch brand uitbreekt?

Het gezin overlegt met elkaar. Wie gaat dan met wie mee?

Roos en Pien gaan met mama mee en Thijs gaat met papa naar buiten.

---

Bij brand is het vaak aardedonker en hoe kom je dan bij de sleutel?

Zorg dat je weet waar de sleutel ligt. Leg die op een vaste plek. En de 

vluchtwegen moeten vrij zijn. Dus altijd rotzooi opruimen op de trap en in 

de gang.

Opdracht 7 tot en met 9

  Postbus 51* Radio over pijnstillers, colportage en de campagne  

‘Denk vooruit’, uitgezonden op 10 juli 2010

Presentatie: Jeroen Dirks en Lilian Enzerink van Postbus 51. Te gast: Anna Linmans van het

ministerie van Binnenlandse Zaken

Jeroen:  En zo zijn we aangekomen bij het laatste onderwerp van deze uitzending. 

En dat is, zoals gebruikelijk, de vraag van de week. En deze week staat de 

campagne ‘Denk vooruit’ centraal.
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Anna Linmans, senior beleidsmedewerker Programma Dreigingen en Capa-

citeiten, Directie Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties is in onze uitzending te gast om ons alles te 

vertellen over deze campagne. Mevrouw Linmans, nogmaals welkom. Ik 

zou graag willen beginnen met het doel van de campagne. Wat kunt u ons 

daarover vertellen?

Anna Linmans:  Het doel is mensen meer zelfredzaam te maken in noodsituaties. Door men-

sen ervan bewust te maken dat ook zij in een noodsituatie terecht kunnen 

komen. Dat de hulpdiensten niet iedereen direct kunnen helpen en mensen 

enige tijd op zichzelf aangewezen kunnen zijn. En dat het dan handig is om 

vooraf wat praktische voorbereidingen te hebben getroffen en informatie te 

hebben ingewonnen.

---*

Jeroen:  Waarom moeten wij ons voorbereiden op mogelijke noodsituaties?

Anna Linmans:  In de praktijk zie je dat mensen zich in het algemeen best goed kunnen red-

den bij een ramp of crisis, maar dat ze door een gebrekkige voorbereiding 

of gebrek aan juiste informatie soms dingen doen die niet handig zijn of 

zelfs gevaarlijk.

Als mens sta je niet graag machteloos en wil je je te allen tijde zo goed 

mogelijk redden, ook als er een noodsituatie is. We denken allemaal dat 

een ramp ons niet overkomt, maar dat hoeft niet zo te zijn. Denk bovendien 

eens aan het ongemak of de ellende die je kunt hebben van een kleinere 

noodsituatie zoals stroomuitval of een breuk in de waterleiding. Met enkele 

eenvoudige voorbereidingen voorkom je dat een probleem een ramp wordt. 

Daar komt bij: hulpdiensten zijn nooit meteen ter plekke en bij een grotere 

ramp zullen zij nooit iedereen tegelijkertijd kunnen helpen.

Bijvoorbeeld bij de stroomstoring in de Bommelerwaard: mensen hadden 

gasfornuizen en waxinelichtjes aan en ramen en deuren dicht om warmte 

binnen te houden, maar liepen daardoor wel risico op koolmonoxidevergif-

tiging. Een warmhouddeken uit het noodpakket kan dit probleem voorko-

men.

---

Jeroen:  Als een ramp plaatsvindt, wat moet men dan sowieso altijd doen?

Anna Linmans:  Iedere ramp of noodsituatie is natuurlijk uniek en wat voor de één een 

noodsituatie is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Probeer in ieder geval 

zo rustig mogelijk te blijven. Als je zelf gewond bent of in acuut gevaar 

verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten en probeer anderen in je omgeving 

te waarschuwen. Probeer informatie te krijgen uit een betrouwbare bron: 

de noodradio afgestemd op de lokale rampenzender (dat is de regionale 

zender) kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Volg de instructies van de hulp-

diensten en de overheid op. Waarschuw bijvoorbeeld ook buren en verleen, 
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als je daartoe in staat bent, hulp aan anderen.

---

Jeroen:  Wat zit er in een noodpakket?

Anna Linmans:  Wat u in uw noodpakket doet, hangt voor een deel af van uw

persoonlijke situatie. Wij adviseren in ieder geval de volgende spullen in 

huis te hebben: een radio op batterijen, afgestemd op de rampenzender, 

en met extra batterijen. Een zaklamp met extra batterijen; een eerstehulp-

doos; lucifers in een waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhoudde-

kens; een gereedschapsetje; een waarschuwingsfluitje. En een paar flessen 

water.

Denkt u daarnaast ook aan medicijnen als u die gebruikt een voorraadje 

medicijnen.

---

Jeroen:  Wat kunnen mensen doen die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld 

door een lichamelijke beperking?

Anna Linmans:  Bereid je voor met een noodpakket en win informatie in over risico’s in je 

omgeving. Denk na over waar je niet zonder kunt, zoals medicijnen en zuur-

stof. Denk na over hoe je je netwerk kunt informeren en alarmeren: zorg 

bijvoorbeeld dat buren of vrienden op de hoogte zijn van je beperking en in 

geval van een noodsituatie aan jou zullen denken. Ook als je slechts tijde-

lijk verminderd zelfredzaam bent, bijvoorbeeld door een gebroken been.

---

Jeroen:  Welke aanvullende tips heeft u voor onze luisteraars?

Anna Linmans:  Neem je persoonlijke situatie als uitgangspunt. Heeft u wel of geen kinde-

ren, heeft u een fysieke of verstandelijke beperking, welke risico’s zijn er in 

uw nabije omgeving, et cetera. Spreek met familie en/of bekenden af waar 

je elkaar treft als zich een noodsituatie voordoet en je bevindt je niet op 

dezelfde plaats. Overweeg een EHBO-cursus te volgen. Kijk op www.neder-

landveilig.nl wat er bij jou in de buurt kan gebeuren en hoe je je nog meer 

kunt voorbereiden.

 

Jeroen:  Anna Linmans van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties, dank voor uw komst naar de studio! Succes uiteraard met de cam-

pagne. Lilian Enzerink van Postbus 51, dank en tot volgende week uiter-

aard.

U bedankt voor het luisteren. In onze uitzending van volgende week zater-

dag besteden we aandacht aan een nieuwe website over gezonde vetkeuze, 

de slimme meter en de aanpak van 30 knelpunten op de Nederlandse 

wegen. Tot volgende week.
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Uw antwoorden bij de opdrachten 1 tot en met 9 moeten kort zijn. Soms zijn enkele woorden al 

genoeg, soms moet u één of twee zinnen zeggen. U hebt hier 20 seconden spreektijd.

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij de opdracht. Voor het bekijken van deze extra 

informatie krijgt u steeds vijf seconden de tijd. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met 

spreken.

Dan beginnen nu de oefeningen.

Opdracht 1 U rijdt in uw auto met een collega naar uw werk. Uw collega draagt geen 

veiligheidsgordel. Wat zegt u tegen hem?

Opdracht 2 U komt terug van vakantie. Uw collega heeft een groot verband om zijn 

hoofd. Wat vraagt u aan hem?

Opdracht 3 U zit in een taxi. De taxichauffeur rijdt met een beslagen voorruit. Wat advi-

seert u hem?

Opdracht 4 U werkt in de bouw. U ziet dat uw collega op het dak werkt zonder helm. 

Wat roept u naar uw collega?

Opdracht 5 U werkt in een verpleeghuis. Uw collega tilt alleen [nadruk!!] een oude 

vrouw uit haar rolstoel. Wat zegt u tegen uw collega?

Opdracht 6 U werkt in de zorg. U praat met uw jongere collega over uw werk. Kijk naar 

de plaatjes. Luister naar uw collega en geef antwoord.

“Is er eigenlijk veel veranderd in ons vak?”

Opdracht 7 U werkt in de bouw. Er komt vandaag een nieuwe stagiair op de bouw-

plaats. U legt uit wat de twee belangrijkste regels zijn op de werkplek. 

Vertel ook waarom die regels er zijn. Kijk naar het plaatje. Wat zegt u tegen 

de stagiair?

Opdracht 8 U werkt op een groot kantoor. U gaat praten met uw leidinggevende. Kijk 

naar het plaatje. Luister naar uw leidinggevende en reageer.

“Waarover wilde je me spreken?”

Opdracht 9 U bent kinderleidster op een peuterspeelzaal. U werkt samen met een 

stagiaire. Kijk naar de plaatjes. Luister naar uw stagiaire en reageer.

“Is er nog iets speciaals dat ik vandaag moet doen?” 

Oefening 18
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Oefening 19

Bij de opdrachten 1 tot en met 3 wordt van u een langer antwoord verwacht. U hebt hier 30 

seconden spreektijd. 

Soms staan er plaatjes of een stukje tekst bij een opdracht. U moet deze informatie gebruiken 

bij het geven van uw antwoord. Bij deze opdrachten krijgt u altijd 15 seconden de tijd om uw 

antwoord voor te bereiden. Een pieptoon geeft aan dat u moet beginnen met spreken.

Opdracht 1 U bent conciërge op een ROC. De afdeling horeca heeft nieuwe brand-

melders nodig in de keuken. De directrice wil dit graag met u bespreken. 

Bekijk de informatie. Vertel welke brandmelder het meest geschikt is. Geef 

twee redenen.

“Welke brandmelder kunnen we het beste nemen?”

Opdracht 2 Het verkeer in Nederland is veilig. Toch vallen er in Nederland elke dag 

twee verkeersdoden. Kijk naar de foto’s. Vertel welke drie maatregelen 

volgens u het verkeer veiliger maken. Vertel bij elke maatregel waarom het 

verkeer door die maatregel veiliger wordt.

Opdracht 3 Uw vriendin heeft een baby gekregen. Ze vraagt u wat ze kan doen om haar 

huis kindveilig kan maken. Kijk naar de foto’s. Geef twee adviezen en vertel 

ook waarom u het belangrijk vindt dat zij uw adviezen opvolgt.


