Collectiehulpverlening (CHV)
Wat is CHV?

Het CHV-plan
is een onderdeel
van het
calamiteitenplan.

Dit is de

eerste hulp
aan collectie
bij een incident.

CHV is erop gericht de
schade te beperken en
de objecten in veiligheid
te brengen.
De veiligheid
van de mens
gaat voor
alles.

Klik hier om
te zien wat er
precies in een
calamiteitenplan
moet staan.

calamiteiten
plan

chvplan

BRAND

procedure

procedure

• Richtlijnen
over hoe
te handelen
bij een
incident.

WATEROVERLAST

Risico’s

Wat moet dan
wel in je hoofd
zitten en moet je
direct uit kunnen
voeren?

Welke gevaren
loopt jouw
instelling
in realiteit?

waar is het
pronkstuk van de
tentoonstelling
gebleven?!!
Dat zijn de
procedures hoe te
handelen bij een
incident en weten
wat je taken en
bevoegdheden zijn.

• Omschrijving
organisatie
• Procedures

• Per soort
object of
materiaal
kunnen er
andere
instructies
instaan.

Voor elk type
incident is er een
aparte procedure.

Alle informatie
die later bij een kop
koffie kan worden
besproken met de
betrokkenen (zoals een
verzekeraar) hoeft
niet in je hoofd
te zitten.
ík

moest
nou 112 bellen
of moest jij
dat doen?

chv-plan

Tip
Klik hier voor
hulp bij het
bepalen van
de risico’s.

Een risico
is de kans dat
iets gebeurt maal
het effect dat
het heeft.

Voor alle
type incidenten
en hun
procedures
klik hier.

DIEFSTAL

Is er een
grote kans op
brand, maar is er een
sprinkler aanwezig?
Dan is het effect
en dus risico al een
stuk kleiner.

ik dacht:
ik zet hem in
een brandkluis.
wel zo veilig!
Tip
Bekijk hier
de Risicokaart
voor de risico’s
in de omgeving.
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CHV begrippen

CALAMITEIT

1
INCIDENT

Kan intern
worden
opgelost.

Kleinschalig
voorval, dat
plotseling
optreed binnen de
instelling, meestal
lokaal op één plek
in het gebouw.

Er komt
nauwelijks tot
geen hulp aan te
pas van brandweer of politie.

SNEL!!
HELP!

Inschakelen
van de hulpdiensten is noodzakelijk of zeer
gewenst.

Een middelgroot
ongewenst voorval,
dat ernstige gevolgen
kan hebben.
Een calamiteit
zal binnen of
in de directe
omgeving
van de
instelling
plaatsvinden.

Belangrijk:
weet de brandweer
dat er in jouw instelling
een waardevolle collectie
aanwezig is? Maak
afspraken over het
mogen evacueren
van de collectie.

Tip
Nodig de brandweer uit voor
een oefening in
het gebouw.

Tip
Noteer alle incidenten in een
incidentenregister, dit kan hier.

3
CRISIS OF RAMP

ik lees
op facebook
dat morgen de
rivier gaat
de hele
overtromen! stad gaat
onderlopen!

Een grootschalige
ongewenste dreiging
en/of gebeurtenis(sen).
Een crisis vindt in bredere
omgeving van de
instelling plaats.

Soms is er
Lokale
eerst een dreiging
hulpdiensten
die in de loop
en/of de
van de tijd in een
veiligheidsregio
crisis verandert.
komen
in actie.

Salvage
Het beredderen van goederen
(in dit geval kunst en archieven)
na een calamiteit.

wat ga je
doen? het is
maar bij de
buren.
hmmm...
is dat geen
fake news!?

rampenplan.

De gemeenten
zijn verplicht zich
voor te bereiden op
de voorkoming en
bestrijding van
rampen en zware
ongevallen.

Tip
Ga na bij de
gemeente en
veiligheidsregio
of bekend is dat
jouw instelling
een waardevolle
collectie heeft.
Staat jouw instelling
in het rampenplan?

Gemeenten
en hulpdiensten zijn
georganiseerd in de

Veiligheidsregio.

Let op:
dit zijn niet
perse partijen die
gespecialiseerd
zijn in kunst of
archieven.

vouw die
oude landkaart
maar in vieren
en gooi daar op
de stapel...

Stichting Salvage

helpt gedupeerden (van brand,
water- of stormschade) met
aandacht, actie en advies.
Klik hier voor meer informatie.

Gemeenten
hebben een

Blijf altijd
waakzaam en
kritisch over wat er
met jouw collectie
gebeurd.

Tip

???

Voor musea en
archieven zijn er
gespecialiseerde
beredderingsbedrijven: zoals
VANWAARDE.

blijf
stil staan!!
ik ga eerst een
deskundige
bellen!!
Behalve bij:
direct gevaar voor
de collectie of het
preventief evacueren.
Dan kan men
handelen om
vervolgschade
te voorkomen.

Uitgangpunt CHV
Niets aanraken
tenzij het noodzakelijk
is om verdere schade
te voorkomen: overleg
met een collectiedeskundige!!!!

De gevaren van CHV

zo kan ik
wel even naar
binnen om te
kijken wat de
schade is...

Brand kan snel
escaleren. Kijk hier.
Persoonlijke veiligheid
gaat altijd voor op
het redden van de
collectie.

Er kan HCL
schade optreden
door het verbranden
van PVC. Dit is een
zoutzuur dat in materiaal
vreet, waardoor er ook
een half jaar na de
brand nog schade
kan optreden.

Als iets al nat of
verbrand is, dan kan
men beter wachten
op professionele hulp
om vervolgschade
te voorkomen.

Let bij het
betreden van een
gebouw na een incident
op de persoonlijke
veiligheid. Denk aan
bescherming van handen,
voeten, ogen, neus
en mond.

Klik hier voor een voorbeeldlijst
Noodmaterialen met persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Na een
brand kan asbest
zijn vrijgekomen,
dit wordt gemeten
door de
brandweer.

Gespecialiseerde bedrijven
meten de HCL-waarden om
ook dit soort schades te
dekken door een verzekeraar.

Het crisisteam
moet altijd bereikbaar
zijn, ook om 3 uur
zaterdagnacht.
En hebben zij het
calamiteitenplan en de
waarschuwingslijst
ook thuis?

Zorg dat de eigen
hulpverlening
aansluit bij die van
de hulpdiensten.
Als de brandweer
mee evacueert,
TRRRING!!
waar moeten
objecten naartoe? RRRING!!

Door water
kunnen materialen
uitzetten en kan
er vervolgschade
optreden.

Tip

Geef boekenplanken die vol staan
met boeken de ruimte zodat de
kasten niet knappen en er ook
minder druk op de boeken zelf komt.

Hoe langer
een beredding
duurt, hoe meer
gevaar collecties
lopen.

Schaf een prepaidtelefoon aan die
rouleert tussen de
verschillende crisisteamleden. Zo is
iemand dus altijd op
dat éne nummer te
bereiken.

T

la, la,
dieda la
la la!!

Wanneer er asbestschade is dan dient
dit eerst professioneel
geruimd te worden.

Vooral ruimtes
die geklimatiseerd zijn!
Door het uitvallen van de
klimaatinstallatie ontstaat een
groot verschil in temperatuur
en luchtvochtigheid, waardoor
materialen gaan ‘werken’
en beschadigingen
kunnen ontstaan.

Tabletop

Bestudeer
samen de situatie
en ga na wat de
consequenties voor
jullie optreden
zouden zijn.

CHV dient bij
voorkeur te worden
geoefend door een
tabletop-training.

Het doel
van de oefening
is om tegen
problemen of
onduidelijkheden
aan te lopen.

Voer de
tabletop minimaal
een keer per jaar uit
of zodra er belangrijke
wijzigingen zijn in
het personeelsbestand.

Hiermee krijg je inzicht in
taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van de
diverse betrokken personen
en organisaties.

zo kunnen
jullie je net
iets beter
inleven!
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Het gaat niet om
daadwerkelijke actie
maar het laat de praktijk
versus de theorie zien.

1
Bedenk een scenario
Men kan als uitgangspunt
een plattegrond van het
gebouw nemen. Bedenk
samen een scenario,
bijvoorbeeld brand,
waterschade of diefstal.
Verzin dus iets wat kan
gebeuren, maar geef nog
geen oplossing.

Samenvattend

Indien
mogelijk nat
geworden
objecten
invriezen.

Eerst zo snel
mogelijk beredden
en een rustmoment
creëren, daarna pas
definitieve besluiten
Schrijf
nemen.
objecten niet
te snel af,
er kan heel
veel.

Voor
een voorbeeld
tabletop:
klik hier

De uitvoering
Begin met beschrijven
hoe de alarmering ging en
ga vanuit daar verder.

2
Schrijf het scenario uit
• Hoe is de calamiteit/schade ontdekt?
• Is de calamiteit ontstaan binnen
of buiten openingsuren?
• Wat is de schade aan de collectie?
• Wat is de oorzaak van de schade?
• Schrijf alles uit: het moment
van ontdekken, de actie en
oplossing van de calamiteit.

Ga steeds verder in het
scenario en stel kritische
vragen: wat gebeurt er nu?

Kosten
besparen
door snel te
handelen!!

Tijdelijke
opslagfaciliteit
liefst vooraf al
regelen!
Logistiek is
zeer belangrijk !!
Daar is men vaak niet
goed op voorbereid…
handjes, transportmiddelen en verpakkingsmaterialen.

Wie wordt er door het alarm
of de persoon gewaarschuwd, wat voor actie
moet en mag die persoon
uitvoeren? Wat zijn hun
taken en bevoegdheden?

Let ook
op de ramp
na de ramp:
schimmels en
HCL-schade.
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Tip
Wees zo goed
mogelijk voorbereid
met de gratis
CHV-app van
VANWAARDE, te
vinden in de Google
Play Store en de
Apple Store.
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