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Van Rijn Brandbeveiliging BV
Tekst en beeld Van Rijn Brandbeveiliging BV
Sinds mei 2017 is Van Rijn Brandbeveiliging partner van de VKB. Eind vorig iaar is vanuit de provinciale afde'
ling Zeeland bestoten om een pilotproject te organiseren. Het doel hiervan was om te vernemen in hoeverre

en op wetke wijze de leden in het land op het gebied van veiligheid hun zaken hebben geregeld. lnmiddels
zijn de uitkomsten van deze pilot bekend.

Wie is Van Rljn Brandbeveiliging?
De onderneming is in 2005 overgenomen door Cor Ridderhof en telde destijds drie medewerkers. lnmiddels
telt het familiebedrijf 28 medewerkers waarvan veertien
onderhoudsdeskundigen. Sinds 2013 heeft de organisatie een nieuw pand gebouwd wat inzetbaar is als opleidingscentrum. Dit is gevestigd in Tholen. "Van Rijn heeft
nooit actief acquisitie gevoerd en toch stromen de orders
en nieuwe klanten binnen. Blijkbaar doen we iets goed,
ontzorgen wij de klant op de juiste wiize" vertelt de eigenaar. "Mond tot mond reclame is waar we op inzetten en
dat werkt."
Daarom wordt het bedrijfspand binnenkort uitgebreid:
er komt meer ruimte boven het bestaande bedrijfspand.
Ridderhof: "Dit is bijvoorbeeld voor de cursussen die worden gegeven, we gaan van vijf naar acht oefenruimtes en
twee leslokalen. We kunnen hierdoor onze cursisten nog
meer scenario's aanbieden. Het maken van een Rl&E (Risico lnventarisatie en -Evaluatie), tot en met het ontwerpen van een ontruimingsplan en plattegronden, behoort
tot de mogelijkheden. Dit alles verzorgt het team van de
binnendienst. De buitendienst is dagelijks op pad met één
van de twintig voertuigen, die door heel het land rijden
om inspecties u¡t te voeren aan brandblussers, slanghaspels, nood- en vluchtwegverlichting, verbandmiddelen
en AED's. Recent zijn we op verzoek van diverse klanten
begonnen met het keuren van keerkleppen, trappen, ladders en steigers en elektrische gereedschappen conform
NEN 3140. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een
duurzame zakelijke relatie met een aantal grote gebouwenbeheerders (Veolia, Van Dorp lnstallaties, Dophou,
enz.) opgebouwd, die inmiddels weten dat de slogan,
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"we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen"
ook nagekomen wordt. Van Rijn is in een korte tijd uitgegroeid tot een volwassen organisatie die de aspecten
transparantie en kwaliteit hoog in het vaandel heeft
staan. "

Kwaliteit
Het bedrijf heeft een eigen coördinator/interne auditor
die wekelijks steekproeven uitvoert op de meest recent
uitgevoerde werkzaamheden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het geleverde onderhoudswerk gewaarborgd.
Alle onderhoudsdeskundigen zijn REOB (de Regeling voor
de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) gecertifieerd. ln het bouwbesluit wordt gesteld dat
kleine blusmiddelen en brandslanghaspels onderhouden
dienen te worden volgens de geldende NEN normen.

Ilitkomst van dc Pilat:
van dc ticn kcrken heeft éen
kcrk cen eigen Rl&E!
Van Rijn Veiligheidsopleidingen heeft een eigen opleidingscentrum dat gevestigd is in Tholen. Meerdere keren
per week dragen enthousiaste, gemotiveerde instructeurs
hun kennis en ervaring over aan de cursisten tijdens cur-

sussen, zoals BHV/(kinder-)EHBOA/CA/ontruimingsoefeningen in het eigen trainingscentrum of elders in het
land. De gecertificeerde instructeurs verzorgen tevens curbij de klant op locatie
(incompany).

sussen en ontruimingsoefeningen

Co¡ Carmen, Willie en Niek Ridderhof

Van Rijn is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat l-et
kwaliteitsbeleid op papier staat. Tevens is het beleid ran
deze organisatie bekend bij al de medewerkers. Door dit
certificaat hebben zowel de klanten als leveranciers Je
zekerheid dat Van Rijn voldoet aan een vooraf gestelde _-n
gestructureerde manier van kwaliteitsmanagement. F€t
bedrijf is daarnaast VCA één ster gecertifíceerd. Wannær
een opdrachtgever een opdracht aan Van Rijn verstrekt,
mag hij er vanuit gaan dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevær
komen.

Uitkomst pilot Provinc¡âle afdeling Zeeland
Naar aanleiding van de pilot in de regio Zeeland zijn
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een tiental kerken bezocht. De zaken die hieruit na¡r

voren komen hebben veel met elkaar te maken. Van de
tien kerken heeft één kerk een eigen Rl&E. Het is zaak dlt
daar waar géén Rl&E aanwezig is dit als eerste wordt utgevoerd. Alle risico's worden dan direct in kaart gebracH,
waardoor hierop beleid kan worden gemaakt. Tevens k¿n
er dan een tijdspad gemaakt worden, zodat de mest
risicovolle zaken als eerste kunnen worden aangepakf.
Dit wordt vertaald in een zogeheten plan van Aanpa<.
Hiernaast volgt een samenvatting van geconstateerce
knelpunten:
1.Bij veel kerken is de projectering nood- en vluchtwegverlichting niet of nauwelijks op orde.
2.Er zijn veel foute pictogrammen gebruikt en soms
zijn er veel meer armaturen geplaatst dan nodig is.
3.Het onderhoud van de nood- en vluchtweg installatie wordt niet altijd uitgevoerd en geregistreerd.

4.Aansluiting van de nood- en vluchtwegverlichting
zijn niet altijd conform NEN 3140.
5.Blusmiddelen worden over het algemeen wel
gecontroleerd maar helaas vaak (veel) te duur
aangeschaft.
6.Verkeerde blusmiddelen zijn geadviseerd. Denk
bijvoorbeeld aan poederblussers bij kerkorgels, er
wordt geen rekening gehouden met nevenschade en
waarschijnlijke totale vernietiging van het kerkorgel
bij eventueel gebruik van de blussers.
T.Verbandmiddelen worden niet gecontroleerd en zíjn
daarom jaren (!) over de datum.
8.De BHV organisatie bestaat niet / is nauwelijks
bekend met oefenen.

9.Ontruimingsoefeningen worden niet gehouden en
de uitvoering hiervan staat 9 van de 10 keer niet op
papier.

l0.Ontruimingsplattegronden vaak niet aanwezig of
ze zijn niet conform geldende NEN norm.
1 l.Uitgangen zijn geheel of gedeeltelijk geblokkeerd
of het is niet duidelijk welke de nooduitgang is.
'l 2.CV ruimtes en in-/
uitgangen zijn vol gezet met
spullen die er niet horen, waardoor bij een calamiteit
de CV installatie niet of nauwelijks bereikbaar is.
13.Daar waar speciale hulpmiddelen aanwezig zijn,
dienen ook mensen te zijn die hiervoor zijn opgeleid.
Te denken valt aan evacuatiemiddelen en steigers of
hoogwerkers.

€onclusie
U¡t het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er
r,og veel zaken te verbeteren zijn. Gezien de

lerantwoordelijkheid om te allen tijde een veilige situ- Þ
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Een impressie van de nieuwbouw

atie voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers (denk
ook aan de verhuur van zalen) te hebben, zal er bewustwording bij alle verantwoordelijken moeten worden

VKB Partners

gecreëerd.

Eind 2016 besloot het hoofdbestuur van de VKB om
een netwerk te starten waarin deskundige organisaties en personen een belangrijke rol spelen, Steeds
vaker doen kerkrentmeesters een beroep op hulp 'van
buitenaf'. Niet alleen ingewikkelde materie, maar ook
tijdgebrek speelt veel kerkrentmeesters parten. Deskundige organisaties en personen die deel uitmaken
van het netwerk zijn vanaf nu te vinden op de site van

Ter aanbevel¡ng
Aan te bevelen is om een branche Rl&E in te voeren voor
alle kerken (omdat deze er al is zullen we die kunnen
gaan gebruiken en verder optimaliseren). Elke gemeente
kan het beste met een branche Rl&E starten om een reëel
beeld te krijgen van de risico's binnen de kerken en andere
gebouwen. Door middel van het uitvoeren van een Rl&E
komen vanzelf alle zaken naar boven waar kerken wel of
niet actie op moeten ondernemen. Op die manier begint
een kerk bij de basis, waardoor er door adviezen gemakkelijk zaken opgepakt kunnen worden.
Van Rijn heeft besloten de landelijke tarieven voor de VKB

te berekenen. Voor scherpe tarieven kunnen colleges

de VKB.

Partners zijn bedrijven of organisaties die producten
en/of diensten aanbieden op het terrein van kerkbeheer. De VKB hoopt met het netwerk van partners en
adviseurs kerkrentmeesters effectief te ondersteunen
in hun werkzaamheden.

als

VKB-lid gebruik maken van de producten en diensten van
Van Rijn Brandbeveiliging.

ln elk nummervan Kerkbeheer laten wij u kennis maken
met een van onze partners. Voor een overzicht van de
VKB partners kunt u kijken op: www.kerkrentmeester.
n

14

KERKBEHEËR JULt / AUGUsrus 2017

l/pa rtners-en-adviseu rsll ijst-pa rtners-en-adviseu rs

