De Corporate Loss
Prevention Manual (CLPM):
alle brandpreventie in
één document
Wat is een CLPM?
Een Corporate Loss Prevention Manual is een blauwdruk voor ondernemingen om een
brandpreventiebeleid te ontwikkelen op corporate niveau. Het is het resultaat van een grondige
audit van alle bedrijfssites. Daarbij worden de verschillende aandachts- en actiepunten voor het
bedrijf opgelijst in verschillende categorieën: van het preventiebeleid over beschermende maatregelen
(bijvoorbeeld rookdetectie, sprinklers, …) tot en met het menselijke aspect (opleidingen, orde en netheid,
…). De resultaten van die audits worden verwerkt in een CLPM, een document waarin alle vereisten
rond brandpreventie worden opgesomd. Deze vereisten worden vastgelegd in samenspraak met de
onderneming en gelden als minimale standaard voor alle vestigingen.

Voor wie is de manual interessant?
Een CLPM is in eerste instantie bedoeld voor grotere bedrijven, met verschillende, eventueel ook
buitenlandse, sites. Vaak worden vestigingen verworven na overnames en acquisities en is er geen
uniform brandpreventiebeleid. Soms is er ook een verschillende manier van aanpak: in bepaalde
vestigingen gaat men zeer consciëntieus met de maatregelen om, in andere is dat minder strikt. De
CLPM legt voor alle sites eenduidig de minimumnormen vast.

Wat zijn de voordelen van een CLPM?
1 Verzekeraars schrijven brandpolissen meestal op groepsniveau uit en bepalen zo dus ook hun premie.
Als een bepaalde vestiging van een bedrijf onder de algemene minimumnormen valt, kan deze de premie
onevenredig beïnvloeden, ook al zijn alle andere sites volledig in orde. Een CLPM zorgt voor uniformiteit
onder alle vestigingen. Zodra elke vestiging op hetzelfde niveau zit, kan de CLPM ook fungeren als leidraad
om de standaarden verder op te trekken op groepsniveau. Het is dus geen eenmalig, statisch gegeven.
2 De CLPM is ook een waarborg voor de onderneming zelf om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.
Vaak leveren vestigingen onderling aan elkaar, dus als er in die ketting een schakel wegvalt door brand
bedreigt dat de continuïteit.
3 Een CLPM en het bijhorende dashboard zorgen ervoor dat een bedrijf op groepsniveau goed kan
inschatten waar gerichte investeringen noodzakelijk zijn.

Is een CPLM maatwerk?
Altijd. Geen twee bedrijven zijn exact hetzelfde. Voor de analyse van de activiteiten, het definiëren
van standaarden, het bezoeken van de sites, het schrijven van de manual, de richtlijnen aan alle
betrokkenen communiceren, het evalueren van de genomen acties en het terugkoppelen naar alle sites
is gespecialiseerde kennis nodig. Vanbreda heeft deze in huis en kan uw onderneming hierin begeleiden.
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