
In België is elk bedrijf verplicht 
om één keer per jaar een 
brand- en evacuatieoefening 
te houden. In geval van nood 
is een goed evacuatieplan van 
essentieel belang. Studies hebben 
aangetoond dat bijna de helft 
van het Belgisch personeel niet 
op de hoogte is van het huidige 
evacuatieplan dat hun bedrijf 
hanteert.

Het belang van correct opgeleid 
personeel, in geval van brand, 
is vanzelfsprekend. Echter kan 
dit een tijdrovende taak zijn dat 
de bedrijfsactiviteiten voor een 
paar uur stillegt. Bijvoorbeeld in 
de gezondheidszorg is het vaak 
moeilijk om een evacuatieoefening 
in te plannen. Laten we kijken hoe 
VR een oplossing kan bieden.

De uitdaging is om het begrip 
van de evacuatieprocedures 
te verbeteren en tegelijkertijd 
de nodige opleidingstijd te 
verminderen. De bedoeling van 
de training is om de opleidingen 

efficienter te maken. 
De evacuatieopleiding moet 
voldoende algemeen blijven om 
geen exacte kopie van de werk- 
omgeving te vereisen. Echter 
moet deze voldoende herkenbare 
elementen behouden om bij het 
personeel genoeg weerklank te 
vinden met hun werkomgeving. 

Opmerking: voor elke officiële 
evacuatie/brandoefening moeten 
de veiligheidsdiensten (100/112) 
van deze activiteiten op de 
hoogte worden gebracht. Met VR 
trainingen is deze stap overbodig.
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OneBonsai heeft een Virtual 
Reality evacuatietraining  
ontwikkeld waarmee werk- 
nemers op een effectieve 
en veilige manier opgeleid 
kunnen worden. De training 
focust  zich  op  het aanleren 
van de verschillende 
procedures. Zo leren 
werknemers de juiste 
handelingen die ze moeten 
ondernemen in geval van 
nood.

VOORDELEN

OPLOSSING

Onze training is vooral nuttig in sectoren waar een jaarlijkse evacuatietraining
moeilijk in te plannen is. De VR training kan op elke moment toegepast 
worden en zorgt ervoor dat het personeel het gebouw niet hoeft te verlaten. 
Daarnaast is er geen (dure) externe partij nodig om de training uit te voeren. 
Alle procedures worden in een veilige en virtuele omgeving uitgelegd. 
Hierdoor kan de opleiding gemakkelijk worden aangepast aan de behoeftes 
van het bedrijf.

Via ons platform kunnen instructeurs 
de prestaties van elke deelnemer 
beoordelen. Personeelsleden die extra 
training nodig hebben, kunnen apart 
worden genomen voor een gedetailleerde 
uitleg. De immersieve ervaring zorgt 
ervoor dat procedures beter worden 
onthouden en toegepast. En zoals al vaak 
is bewezen: oefening baart kunst. En in dit 
geval baart oefening veiligheid.



• Realistische en representatieve virtuele omgeving
• Zelfstandige training (gemakkelijk op te zetten)
• Volledige gegevens over elke deelnemer (tijd, score, efficiëntie)
• Gemakkelijk aanpasbare omgeving
• Gemakkelijk aanpasbare procedure (toevoeging van nieuwe functies)
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