
 

 
Campagne ‘Volg de Pijlen’ brengt kennis ontruimen b ij elkaar  
 
Zoetermeer, 23 april 2013 - Bij ontruiming, al dan niet in de vorm van een oefe ning, 
blijken mensen eerder via de normale ingang naar bu iten te gaan dan via de daarvoor 
bestemde nooduitgangen. Met de campagne ‘Volg de Pi jlen’ wil de branchevereniging 
voor de Noodverlichting (NVFN) de bewustwording ver groten door het juiste gebruik 
van ‘de groene pijlen’ onder de aandacht te brengen . Herold Boertjens bestuurslid 
NVFN: “Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig  oefenen van de vluchtroutes 
levens kan redden.” 
 
Experiment 
In opdracht van het NVFN heeft Saxion Hogeschool - onder leiding van Professor Dirk Jan 
de Boer - een experiment uitgevoerd. Hieruit blijkt dat mensen in geval van calamiteiten 
zonder instructie gewoon via de bekende weg (meestal de ingang) weer naar buiten gaan. 
Wanneer men zich bewust is van de vluchtroute-aanduiding volgt men wel de veiligste route. 
De resultaten van dit experiment zijn vandaag gepresenteerd en te downloaden via 
www.volgdepijlen.nl.  
 
Samenwerking  
Om de doelstellingen te realiseren is NVFN de samenwerking aangegaan met verschillende 
organisaties op het gebied van BHV, facilitair management, opleidingen, elektrotechnische 
installaties en andere organisaties. De campagne is vandaag officieel van start gegaan met 
een kick-off meeting. Verschillende partnerorganisaties hebben intentieverklaringen 
getekend. Hiermee geeft men aan de campagne en haar doelstellingen te ondersteunen, 
kennis ter beschikking te stellen en de achterban te informeren.  
 

 
V.l.n.r.: Organisaties die de campagne ondersteunen: Jan Luijten (NVB Centraal- en Zuidoost Nederland), Jan Haas (NVB), Bob 
van Os (Ministerie BZK), Dirk Jan de Boer (Saxion), Koos Pulleman (NIBHV), Thijs van der Veen (Uneto-VNI), Martin Visser 
(Uneto-VNI), Tessa Jeans (FMN),  
Marieke van Daal (Brandwondenstichting), Froukje de Jong (VZBI), Henk Hoevers (BBN), Ab van der Walle (BBN), Albert 
Hindriks (BBN), Steven van der Minne (BHV Platform) 

 
 



 

 
Activiteiten 
 
Via de website www.volgdepijlen.nl delen de partners hun kennis op het gebied van 
ontruimen. Het belangrijkste doel is ervaring plaatsen en delen met collega BHV’ers of 
facilitair managers. Een expertpanel dat is samengesteld met de partners zal maandelijks 
een column plaatsen vanuit de eigen expertise. Daarnaast zal veel informatie te vinden zijn 
over wat er allemaal komt kijken bij een ontruiming, de verschillende instanties die zich 
ermee bezighouden en een stukje gedragswetenschap. 
 
Na 23 april zal samen met de partners netwerk- en informatiedagen georganiseerd worden 
om kennis uit te wisselen met, voor en door iedereen die met ontruiming op de werkvloer te 
maken heeft. Samen met Uneto-VNI zal een werkgroep worden samengesteld om ook aan 
de installatiekant te onderzoeken hoe kennis uitgewisseld kan worden. Twee maal per jaar 
zullen rondetafelbijeenkomsten worden georganiseerd voor en door de partnerorganisaties 
rondom centrale thema’s. 
 
Deel uw kennis  
Wilt u ervaringen of kennis delen? Kijk dan op de website www.volgdepijlen.nl 
 


