Risicogestuurde brandveiligheidsanalyse
Regelreflex, regelgestuurd werken, regeldruk. Het zijn woorden die frequent voorkomen in de zorgsector
ook als het gaat om (brand)veiligheidsrisico's. Niet voor niets willen veel zorginstellingen juist de transitie
maken naar risicogestuurd werken. Daarmee komt er meer focus op de échte risico's. En gaat sturing op
veiligheid verder dan de vooral fysieke, gebouwlijke eisen die in wet- en regelgeving worden gesteld en
die als een minimum kunnen worden beschouwd. In praktijk levert risicogestuurd werken interessante
vraagstukken op. Bijvoorbeeld hoe alle, vaak uiteenlopende belangen op één lijn kunnen worden
gebracht: van medewerkers, patiënten/cliënten, familie, bestuur en toezichthouders. En hoe je ervoor
zorgt dat deze aanpak echt werkt op de diverse locaties, die vaak zeer verschillen qua populatie, fysieke
en omgevingsfactoren. Met een risicogestuurde brandveiligheidsanalyse maakt u de stap van een op
compliance gerichte werkwijze naar een die op eigen ambities en keuzes is gestoeld.
Het COT helpt u dit traject vorm te geven binnen uw organisatie. We kijken niet vanuit de regels maar
vanuit de calamiteit: van het ontstaan van de brand tot en met de zorgcontinuïteit en de nazorg. En
nemen dan stap voor stap door met een doorsnee van uw medewerkers wat er aan beleid en
maatregelen voorhanden is: van voorlichting aan cliënten tot en met afspraken met de brandweer. Hierbij
hoort nadrukkelijk een reality check: hoe werkt het echt in de dagelijkse praktijk? We gaan de dialoog aan
met groepen medewerkers die zo divers mogelijk zijn samengesteld: van BHV, behandelaar tot
zorgdirecteur.
Door hetzelfde vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken, krijgt u als instelling een zeer
compleet beeld van de wijze waarop met brandveiligheid wordt omgegaan. Hierin verschilt onze aanpak
van bijvoorbeeld meer klassieke instrumenten als een RI&E (vanuit arboveiligheid) of een technisch
onderzoek naar installaties en voorzieningen. Het is een 'gecontroleerde' confrontatie tussen papier
(plannen, beleid) en de uitvoeringswerkelijkheid. De brandveiligheidsanalyse wordt vooral ingezet door
instellingen die aan de vooravond staan van een groot nieuwbouwproject, die te maken hebben met een
reeks incidenten en/of proactief een representatief beeld willen krijgen.

