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Bedrijventerrein Coevorden

“De kennis over interne en externe veiligheid is  

beslist vergroot bij de deelnemende bedrijven. Wel kostte het  

veel energie om ondernemers erbij te halen en te houden.”

Henk Veldhuis

Stoffenmanager
Deelnemende bedrijven krijgen een 

training in het gebruik van de 

Stoffenmanager. 

Workshops
Voor de deelnemende bedrijven zijn 

workshops georganiseerd over RI&E, 

Bedrijfshulpverlening en Voorlichting.

VIB’s 
Preventiemedewerkers van de aangesloten 

bedrijven zullen vervolgens VIB’s van de 

stoffen die in hun bedrijf gebruikt worden, 

verzamelen en invoeren in Stoffenmanager.

Partners in het project
PMC (Stichting Parkmanagement Coevorden)

PMC is een collectief van ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente 

Coevorden.

www.vastiszeker.info

www.toolboxmeeting.com

‘VASt is Zeker’ maakt 
logica ontruimingsplan 
duidelijk
Het gemeentebestuur van Coevorden  

nam deel aan het VASt-programma via de 

plaatsvervangende brandweercommandant 

Jaap de Koning. “Dankzij ‘VASt is Zeker’ 

hebben wij nu meer kennis over de  

aanwezige stoffen bij bedrijven. En wij  

hebben bijvoorbeeld het nut van onze 

bereikbaar heidskaart aangetoond. Op deze 

kaart staat waar de gevaarlijke stoffen liggen 

en wie de sleutel van een pand heeft. Nu de 

bedrijven het belang ervan zien, voeren ze zelf 

de mutaties door en blijven wij als brandweer 

beter op de hoogte van de actuele situatie.”

Daarnaast had de brandweer tijdens de 

BHV-workshop de gelegenheid om de logica 

van de regelgeving en voorzorgmaatregelen 

toe te lichten. “Ik heb een standaard-

ontruimingsplan voor bedrijven ontwikkeld. 

Tijdens de BHV-workshop kon ik dit aan 

verschillende ondernemingen tegelijk 

presenteren en het belang ervan uitleggen.” 

Bedrijven zien een ontruimingsplan te veel als 

een verplichting, aldus De Koning. “Nu kon ik 

de aanwezige ondernemingen duidelijk maken 

dat een ontruimingsplan hun redding kan zijn 

als er iets misgaat. Ik benadruk altijd: de eerste 

tien minuten van een ramp zijn voor jezelf.  

Wij kunnen niet meteen ter plaatse zijn. Ik had 

de indruk dat het lukte om bij de aanwezige 

ondernemers meer draagvlak voor het 

ontruimingsplan te creëren. Dat is voor ons 

een belangrijk winstpunt van ‘VASt is Zeker’.”

Het project Vast is Zeker is gericht op het optimaliseren van 
arbeidsomstandigheden, calamiteitenzorg en het beheer van gevaarlijke 
stoffen binnen en tussen bedrijven en bewoners van de Coevordense 
industrieterreinen. Belangrijkste instrumenten:
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‘VASt is Zeker’ goed voorbeeld 
voor andere bedrijventerreinen

Schildersbedrijf en woonwinkel Ahlers heeft een uitvoerend 

bedrijf en een grote winkel annex showroom. Door deze 

gevarieerde werkzaamheden valt Ahlers onder verschillende 

wetten voor gevaarlijke stoffen. “Als kleine ondernemer 

moet je alles zelf uitzoeken, je hebt geen specialisten in huis 

en uitbesteden is te duur. Soms weet je niet waar je moet 

beginnen. ‘VASt is Zeker’ hielp mij over de drempel door  

de tips over de aanpak van veiligheidsvraagstukken.”  

Vooral van de workshops heeft Ahlers veel opgestoken.  

“Er was een goede balans tussen theorie en praktijk. 

Daarnaast was er ook volop gelegenheid om bij andere 

ondernemers te informeren hoe zij dat geregeld hadden.  

Aan die uitwisseling van kennis heb ik veel gehad.” 

Toch was voor Ahlers de rampenoefening het meest leerzaam. 

“Toen werd mij het belang van een ontruimingsplan echt 

duidelijk. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt: er zit 

bijvoorbeeld altijd een aantal minuten tussen een melding en 

de komst van hulpverleners. Dat zijn lange minuten waarin jij 

de enige bent die iets kunt doen! Heb je een ontruimingsplan, 

dan weet je wat je moet doen.” Ahlers vond ‘VASt is Zeker’ 

heel nuttig. “Andere bedrijventerreinen kan ik zeker 

aanraden een dergelijk project op te zetten.”

Het bedrijventerrein Coevorden werd 

uitgekozen als pilotproject omdat het een 

goed parkmanagement (PMC) had en een 

breed spectrum aan bedrijven. PMC stelde 

het projectteam ‘VASt is Zeker’ in, met als 

voorzitter Henk Veldhuis, technical manager 

van Forbo-Novilon. “De insteek bij ons  

was anders dan bij een VASt-project binnen 

een branche. Wij hebben geen nieuwe 

instrumenten ontwikkeld, maar getracht  

een hoger niveau van interne en externe 

veiligheid bij de bedrijven te realiseren.  

Voor de externe veiligheid hebben wij ook 

nauw samengewerkt met de lokale overheid 

en in het bijzonder met de brandweer.”

Persoonlijk contact
Aan het pilotproject Coevorden heeft de 

helft van de bedrijven – in totaal zo’n  

veertig – meegewerkt, met een gemiddelde 

grootte van 25 medewerkers. De eerste stap 

was het maken van een ‘quick scan’. Dit was  

een vragenlijst over veiligheidsvraagstukken, 

waarbij naast gevaarlijke stoffen ook 

aandacht werd besteed aan vergunningen  

en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Veldhuis: “Onze werkgroep heeft zelf de 

scans opgehaald. Dat persoonlijke contact 

stimuleerde om mee te doen. Wij hadden 

eerst een intentieverklaring rondgestuurd, 

maar daarop reageerden maar weinig 

bedrijven.” 

Aan de hand van de quick scans werd 

bekeken of de bedrijven voldeden aan hun 

wettelijke verplichtingen. De conclusie  

werd teruggekoppeld naar de deelnemers, 

eventueel voorzien van een persoonlijk 

advies. Veldhuis: “Wij losten niet de 

problemen voor hen op. Dat moesten ze  

zelf doen. Wel konden wij hen desgewenst  

in contact brengen met de juiste personen 

of instanties.” In het plan van aanpak was 

vastgelegd dat de resultaten van de quick 

scans de onderwerpen van de workshops 

zouden bepalen. Het werden vier workshops over de RI&E, de 

Stoffenmanager, gedragsverandering en de bedrijfshulpverlening 

(BHV). “De workshops werden goed bezocht. Wij hadden als 

voordeel dat iedereen dicht bij elkaar zit.  

De workshop begon om 17.30 uur met een uur theorie, daarna 

volgde een maaltijd en vervolgens gingen de deelnemers zelf aan  

de slag met het invullen van een RI&E, de Stoffenmanager of het 

maken van een bereikbaarheidskaart voor de brandweer.”  

Deze opzet werkte erg goed, aldus Veldhuis. “Deelnemers wisselden 

zelfs spontaan kennis met elkaar uit en gaven elkaar bijvoorbeeld 

kopieën van hun RI&E. Van de workshops kregen de deelnemers 

documentatie, zodat ze er zelf mee aan de slag konden gaan.  

De helpdesk was in de lucht voor vragen. Het project is afgesloten 

met een grote calamiteitenoefening, waarbij de deelnemers alle 

aspecten die in de workshops zijn behandeld, in de praktijk  

hebben geoefend.”

Lokale overheid
‘VASt en Zeker’ was een succes, aldus Veldhuis. “De kennis over 

interne en externe veiligheid is beslist vergroot bij de deelnemende 

bedrijven. Wel kostte het veel energie om ondernemers erbij te 

halen en te houden.” Een grote meerwaarde van de workshop  

BHV was het sterk verbeterde contact tussen bedrijven en de 

lokale overheid. “Bij deze workshop was de brandweer aanwezig, 

maar die trad hier op als adviseur en niet in de gebruikelijke rol van 

handhaver. Hierdoor konden ondernemers allerlei vragen stellen 

zonder bang te hoeven zijn voor eventuele sancties.” Ook vindt 

Veldhuis dat het VASt-project het samenwerken tussen de bedrijven 

heeft verdiept. “Nadenken en discussiëren over veiligheid geeft 

andere gespreksstof, een ander contact dan praten over beveiliging.”

Voor de borging zijn verschillende manieren gekozen. Er is een  

cd/dvd gemaakt met de informatie uit de workshops en een filmpje 

over de BHV-oefening. “Verder hebben wij plannen om nog meer 

workshops aan te bieden. Ook is het de bedoeling dat wij onze 

ervaringen gaan delen met anderen buiten Coevorden. Wij hebben 

onlangs een presentatie van ons VASt-project gegeven bij het 

platformoverleg van alle Parkmanagementorganisaties in Drenthe. 

Daarnaast zijn er plannen om VASt uit te voeren in combinatie met 

het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).” 

Over het nut van VASt is Veldhuis kort en duidelijk. “VASt verhoogt 

absoluut het veiligheidsbewustzijn van de ondernemers en daarmee 

het veilig werken bij bedrijven. Zonder de subsidie waren wij echter 

niet op het idee gekomen om te starten met ‘VASt en Zeker’.”

Het VASt-project van het bedrijventerrein Coevorden is een succes, aldus Henk Veldhuis, voorzitter van de werkgroep  

‘VASt is Zeker’. “Het bewustzijn over veiligheid is gegroeid. Ook de samenwerking tussen de bedrijven is verdiept.  
Discussiëren over veiligheid is iets anders dan praten over beveiliging.”

BEDRIJVENTERREIN COEVORDEN

VASt is Zeker: een succes

Een speciaal speerpunt binnen het VASt-programma is het 
project bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen hebben 
gezamenlijke regelingen voor bijvoorbeeld de centrale opslag 
van gevaarlijke stoffen, de beveiliging of telefonie. VASt kan 
uitstekend bij dit soort samenwerkingsverbanden aansluiten, 
vond het ministerie. 

Marcel Vos (links) en Henk Veldhuis (rechts)


