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Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Wij staan voor alle 31.000 beroeps- en vrijwillige brandweermensen
die zich inzetten voor een brandveilige samenleving.
Ons doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade.
Brandweer Nederland: samen sterk, samen veilig.

Relatief veel doden in eerste kwartaal 2014
Uit tellingen van de Brandweeracademie blijkt dat in het
eerste kwartaal van 2014 twintig personen om het leven zijn
gekomen door brand in een gebouw. In het eerste kwartaal
van 2013 waren dat er negen. Van de twintig branddoden
waren acht personen ouder dan 65 jaar.
Twintig branddoden betekent meer dan een verdubbeling ten
opzichte van het eerste kwartaal in 2013. Vorig jaar overleden in
totaal 53 personen door brand. Lector Brandpreventie René Hagen
van de Brandweeracademie gaat de cijfers de komende maanden
onderzoeken.
Rook
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600
gewonden tot gevolg. Ruim de helft van het aantal
brandwondenslachtoffers die opgenomen worden in
ziekenhuizen heeft een ongeval meegemaakt met vuur of
vlammen. Het inademen van rook is daarnaast vaak de oorzaak
wanneer iemand overlijdt of gewond raakt.

Ouderen
‘In de brandwondencentra komen relatief veel ouderen binnen,
vaak als gevolg van een kookongeluk’, zegt directeur Rob Baardse
van de Brandwonden Stichting. ‘Ouderen hebben naast een
verhoogd risico op brandwonden ook een dunnere huid, wat hen
extra kwetsbaar maakt. We zijn dan ook erg blij dat de jaarlijkse
campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ specifiek is gericht op het
voorkomen van brand bij thuiswonende senioren.’

Branden in gebouwen eerste kwartaal 2014
•
•
•
•

2 0 dodelijke slachtoffers in totaal
11 dodelijke slachtoffers meer dan in eerste kwartaal 2013
8 ouderen onder branddoden (40% van het totaal aantal
dodelijke slachtoffers)
19 dodelijke slachtoffers in woningen (95% van het totaal
aantal dodelijke slachtoffers door brand)

Fotografie Marijn Hilbrink

Inzet drones door brandweer onderzocht
De minister van Veiligheid en Justitie
heeft opdracht gegeven om te komen
tot landelijk beleid voor de inzet van
drones door de brandweer. Daarbij
wordt aansluiting gezocht bij andere
partners die hiervan gebruik maken,
zoals de politie en Defensie.
De regio’s Twente en Midden- en West
Brabant komen met een plan van aanpak
om het gebruik van drones door de
brandweer te onderzoeken. ‘Samen met de
Nationale Politie en Defensie zullen we
advies uitbrengen richting de minister’,

Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van Brandweer Nederland.

aldus Diemer Kransen namens de Raad
van Brandweercommandanten. ‘Er moet
meer nadruk worden gelegd op
aanpassing van wet- en regelgeving. Het is
immers van belang dat er te allen tijde
door de brandweer kan worden gevlogen.
Wij starten daarom binnenkort met een
pilot.’ Vorig jaar werd duidelijk dat vliegen
met een drone zonder de gewenste
ontheffingen niet mogelijk is binnen de
gestelde kaders en heersende wetgeving,
terwijl een aantal regio’s al wel in het bezit
was van drones.

nummer 5 mei 2014

23

Blijvende
Vakbekwaamheid:
hoe kan het nog
beter?

Uit gesprekken met het veld blijkt dat
veel regio’s behoefte hebben om meer
te kijken naar de kwaliteit dan naar de
kwantiteit van oefenen en bijscholen.
Regio’s willen niet alleen bijhouden dat
iemand heeft geoefend, maar ook wat
en hoe dat is gegaan.

Versterking Brand
Van rapport naar concreet resultaat
In januari 2013 is het project
Versterking Brandweeronderwijs
(VBo) gestart. In dat project, met een
looptijd tot eind 2014, werken Brandweer Nederland en het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV) samen met
het veld aan de verbetering van het
brandweeronderwijs.

Projectorganisatie
Het project kent twee projectleiders:

Model
Het project VBo werkt samen met collega’s
uit alle regio’s aan een landelijk model
voor Blijvende Vakbekwaamheid. Dat
model bevat landelijke standaarden voor
repressieve brandweerfuncties en kaders
voor de beoordeling en registratie ervan.
Praktisch
Annemarie Breur, deelprojectleider: ‘We
werken ook aan een aantal adviezen: hoe
blijvende vakbekwaamheid het beste kan
worden getoetst, wat daarover in ieder
geval moet worden vastgelegd en hoe de
regionale oefenorganisatie hier zo goed
mogelijk op kan aansluiten. Deze adviezen
zijn vooral bedoeld als praktische
handvatten voor de organisatie die de
verplichting heeft om medewerkers
getraind te houden. Dit bedenken we als
projectteam niet zelf. In veel regio’s is en
wordt al volop nagedacht over hoe
blijvende vakbekwaamheid het beste kan
worden vormgegeven. Die informatie uit
het land gebruiken we om te komen tot
een landelijk model.’
Dit is een samenvatting van het artikel in het
aprilnummer (nr 4, 2014) van
Brand&Brandweer op pagina 30-31.
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-	Paul Joosten, Regionaal commandant
Veiligheidsregio Gelderland-Midden
-	Wim Beckmann, manager
Brandweeracademie
De deelprojecten en deelprojectleiders zijn:
1

Behoeftestelling

Annemarie Breur

2

Onderhoud
kwalificatiesysteem

Janneke Titzing

3

Ontwikkelen
onderwijscontent

Annemieke Hendriks

4

Optimaliseren lesen leerstof

Annemieke Hendriks

5

Sleutelprojecten
onderwijsorganisatie

Tijs van Lieshout

6

Samenwerkings‑
modellen

Tijs van Lieshout

7

Onderwijsinnovatie
en kennisroulatie

Wim Beckmann

8

Blijvende
Vakbekwaamheid

Annemarie Breur

9

Inrichten
kwaliteitszorgsysteem

Marianne Heijndijk

10

Herontwerp
examinering

Marianne Heijndijk

11

Landelijke afspraken
stelsel

Harry Bovens

12

Afspraken extern
toezicht

Harry Bovens

Op basis van de aanbevelingen uit de
eindrapportage ‘Onderzoek organisatie en
financiering brandweeronderwijs’ van het
ministerie van VenJ is het Versterkingsplan
Brandweeronderwijs opgesteld. Deze is
ondertekend door vele partijen, zoals het
Veiligheidsberaad, de RBC, het ministerie
van VenJ, een vertegenwoordiging van de
vakbonden en het IFV. Daarin presenteren

Meepraten,
meedenken en
meedoen
Wil jij ook een stem hebben in de
‘producten’ die het project VBo oplevert?
Dat kan. Er zijn het afgelopen jaar al diverse
interactieve bijeenkomsten georganiseerd
om informatie uit het land op te halen. En
er staat nog een aantal op de agenda.
15 mei	Werkplaats Blijvende
Vakbekwaamheid
		Onderwerpen: functies chauffeur
en voertuigbediener
Barneveld
20 mei	Werkplaats Blijvende
Vakbekwaamheid
		Onderwerp: functie
Hoofdofficier van Dienst
		 Oosterhout
23 mei 	Landelijke bijeenkomst VBo voor
hoofden Vakbekwaamheid en
kennisregisseurs
		 Barneveld
		
Kijk voor meer informatie over het project VBo
op de website van Brandweer Nederland. Daar
vind je onder andere een animatie met uitleg.

Sdu Uitgevers

weeronderwijs

Elektronische
leeromgeving
Op 14 maart heeft de RBC ingestemd met de
verwerving en implementatie van een
landelijke ELO voor de brandweer, inclusief
samenwerkingsverbanden verbonden aan
de brandweer. Het streven is dat de ELO
begin 2015 toegankelijk is voor alle
brandweermensen. Ook komen dan de
eerste digitale onderwijs- en
opleidingsproducten van het IFV
beschikbaar.

zij een gemeenschappelijke visie op het
verbeteren van opleiden, oefenen en
bijscholen (vakbekwaam worden en
blijven).
Met de visie worden concrete resultaten
bereikt zoals landelijke samenwerking op
basis van gezamenlijk opleidingsstelsel,
nieuw examenstelsel, uniforme
standaarden, keurmerk voor
kwaliteitsontwikkeling, gezamenlijke
productontwikkeling en kennisroulatie en
innovatieve leermiddelen.

Herontwerp examinering
Het deelproject Herontwerp examinering
brandweerfuncties levert een getest
model op voor een goede en passende
examinering die werkbaar is voor de
brandweerlieden die worden opgeleid, en
voor een opleidingsinstituut. Daarnaast
gaan de regionale organisaties een
grotere rol vervullen bij examinering.

betrouwbaarheid van examens door
uniformiteit in de afname.
Producten: Sinds 1 januari 2014 zijn de
vragenbanken met online toetsen van
Manschap A en Bevelvoerder verbeterd op
het gebied van taal en andere vormaspecten,
functiegerichtheid en vakinhoud en
aansluiting op les- en leerstof.

Verbeteringen huidige examinering
Tegelijkertijd werkt het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) aan de verbetering van de
kwaliteit van de examens binnen het huidige
stelsel. Ze concentreren zich op de volgende
aspecten:
Informatie: Er is in kaart gebracht wie welke
gegevens over slagingspercentages nodig
heeft om gericht te kunnen sturen. Vanaf het
tweede kwartaal 2014 worden deze gegevens
als overzichtelijke rapportages verzonden
naar onder andere de opleidingsinstituten.
Personeel: In 2013 zijn alle bestaande
beoordelaars en voorzitters van de examens
Manschap A en Bevelvoerder opnieuw
geselecteerd, getraind en getoetst. Begin dit
jaar startte de nieuwe pool van beoordelaars
en voorzitters.
Instrumenten: In 2013 zijn voor Manschap A en
Bevelvoerder nieuwe beoordelingsformulieren en een hulpmiddel voor het
ontwikkelen van gelijkwaardige praktijk- en
computersimulaties gemaakt en getest. Het
gebruik van deze instrumenten verbetert de

En de andere examens?
Het IFV zal vanaf het tweede kwartaal 2014
gefaseerd deze kwaliteitsverbetering bij
andere examens in het huidige stelsel
doorvoeren. Hierbij worden signalen en
adviezen uit het veld, analyses van bestaande
examens betrokken.

Project
Er wordt een aparte projectorganisatie voor
de implementatie ingericht, met een eigen
stuurgroep en een eigen
gebruikersorganisatie. Vanuit het IFV wordt
een projectleider aangetrokken en vanuit
Brandweer Nederland een procesbegeleider.
Er wordt een beheerorganisatie ingericht
waarin landelijk en regionaal beheerders
samenwerken om het gebruik van de ELO
optimaal te laten verlopen. In overleg met
de programmaraad Vakbekwaamheid en
Kennis wordt de gebruikersorganisatie
verder ingericht om de betrokkenheid
vanuit de korpsen optimaal te regelen.
Les- en leerstof
Vanuit het project Versterking
Brandweeronderwijs wordt de les- en
leerstof gefaseerd gedigitaliseerd en
beschikbaar gesteld via de ELO.
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een breder
onderwijsconcept voor online leren.
Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Versterking landelijke samenwerking
Het projectteam VBo startte in januari 2013 om het brandweeronderwijs te
vereenvoudigen en de versnippering te verminderen.
Paul Joosten, projectleider VBo vanuit de brandweer: ‘We hebben onderzocht of één
opleidingsinstituut met zes of zeven decentrale vestigingen mogelijk is. Op dit moment kijken
we ook of met een ander model de regio’s efficiënter organisatorisch kunnen samenwerken.’
Dit wordt volgens Joosten samen met de regio’s onderzocht. ‘Zij geven aan in welke mate en
op welke manier ze de landelijke samenwerking kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op
districtsniveau. Basis voor dit model is een gezamenlijk opleidingsstelsel met afspraken over
gelijk niveau van kwaliteit, middelen en personeel.’ Op 23 mei wordt tijdens de landelijke
bijeenkomst met de hoofden Vakbekwaamheid en de kennisregisseurs verder gesproken.

Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van Brandweer Nederland.
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Waterleidingsprinkler vindt langzaam zijn weg
private samenwerking, een wereldprimeur’, aldus Ruibing. ‘Het
is een taak van zowel de brandweer als private partijen om de
sprinkler breed onder de aandacht te brengen. Als brandweer
moeten we de waterleidingsprinkler, net zoals bij rookmelders
wordt gedaan, promoten. Het gaat namelijk om de combinatie
rookmelder en waterleidingsprinkler om het grootste effect te
krijgen.
Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de
veranderende maatschappelijke omgeving, is de brandweer
aan het vernieuwen. Daarom stimuleren wij innovatieve
ideeën en delen deze met het land, zoals de
waterleidingsprinkler.
Sinds vorig jaar september is er een waterleidingsprinkler die in
zowel nieuwbouw als bestaande bouw te integreren is. Met de
sprinkler wordt bij brand de vluchttijd verlengd en de brand
beheersbaar. Het is van belang de sprinkler breed onder de
aandacht te brengen op de markt. Serial innovator Jack Ruibing
bij Veiligheidsregio Haaglanden is blij met deze ontwikkeling.
‘Het is een uniek systeem dat is ontwikkeld vanuit een publiek-

Weerbaarheids
trainingen voor
omgaan met agressie
en geweld
De toename van het aantal incidenten
leidde de afgelopen jaren tot een
verhoogde aandacht binnen de
brandweerorganisatie voor weerbaarheidstrainingen. Brandweer Nederland
heeft daarom het initiatief genomen te
komen tot een programma dat regio’s
kunnen afnemen.
Er ligt nu een aanbod van voor de
brandweer bekende partijen, die
weerbaarheidstrainingen verzorgen.
‘Deze kunnen flexibel en op maat door
een regio worden afgenomen’, zegt
portefeuillehouder Lieke Sievers. ‘De
regio’s die de komende twee jaar actie
willen ondernemen met mentale
weerbaarheid, en dan specifiek gericht
op het omgaan met agressie en geweld,
kunnen aan de slag.’
Lees meer over dit onderwerp op de site
van Brandweer Nederland.
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Verantwoordelijkheid
In Oegstgeest worden op dit moment in twee bestaande
verzorgingsgebouwen sprinklers aangelegd. ‘De belangstelling
vanuit de zorg groeit en dat is goed om te zien’, vervolgt
Ruibing. ‘Er worden lezingen gehouden bij zorginstanties
waarbij ook brandweermensen worden uitgenodigd. Je ziet dat
instellingen hun verantwoordelijkheid willen nemen.’
Gezien de vergrijzing en extramuralisering blijven mensen
steeds langer thuis wonen. Daarom is het van belang een veilig
klimaat te creëren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouderen
vaker slachtoffer zijn van woningbranden. Maar ook in
studentenhuizen is de waterleidingsprinkler een uitkomst.

Freedom Trail:
estafetterace met
geüniformeerden
Dit jaar wordt voor de eerste keer een
estafetterace voor geüniformeerden georganiseerd. Wil je samen met je collega’s, vrienden
en familie een sportieve prestatie neerzetten én een goed doel steunen op een historische
datum? Doe dan mee aan de Freedom Trail op 5 en 6 juni. Kom ook hardlopen, fietsen,
zwemmen of motorrijden. De Freedom Trail volgt deels de route die de geallieerden precies
70 jaar geleden aflegden toen zij Europa bevrijdden: tussen Normandië en het midden van
Nederland. Inschrijven kan tot 8 mei via www.freedom-trail.nl.

Brandweerloop: sportieve manier
stilstaan bij omgekomen collega’s
Voor de derde keer wordt dit jaar de Nationale Herdenkingsloop Brandweer
georganiseerd. Deze brandweerloop vindt op dezelfde dag plaats als de jaarlijkse
Nationale Herdenking Brandweer bij het Nationaal Brandweermonument. Liefhebbers
kunnen op zaterdag 21 juni deelnemen aan een wandelroute van 5 kilometer of een
hardlooproute van 5 of 10 kilometer. Deelname is gratis. De start is om 16.00 uur.
Voor meer informatie en inschrijving kijk op www.brandweerloop.nl. Of volg ons op
Twitter: @brandweerloop.

Sdu Uitgevers

