Wat
Kennis & Expertisenetwerken

We brengen allereerst de risico’s in kaart en stellen vast welke we landelijk
(specialistisch), interregionaal (grootschalig) en regionaal (basiszorg) het hoofd
gaan bieden. Specialisten in risicobeheersing en incidentbestrijding van binnen
en buiten de brandweer worden vervolgens risicogericht bij elkaar gebracht in
Kennis & Expertisenetwerken. Deze ontwikkelen doelgericht oplossingen voor
het voorkomen en bestrijden van incidenten met een grootschalig of specialistisch
karakter. Oplossingen die een grote impuls geven aan de veiligheid van het land.

Samen grensverleggend

Om dit allemaal mogelijk te maken gaan we als brandweer onze grenzen verleggen.
Incidenten respecteren namelijk ook geen grenzen. Om ze te voorkomen en om
ze te bestrijden zoeken we de grenzen van onze regio’s, onze procedures en ons
vakmanschap op en breken we er als één team dwars doorheen. En wanneer er één
organisatie is die als één man kan optreden, dan zijn wij het wel. Dat zit bij iedere
medewerker van de brandweer in de genen.

Grootschalig en specialistisch

Grootschalig

Brand legt 350 hectare natuur in
de Veluwe in de as

Grootschalige kettingbotsing in
Zeeland

Kennis & Expertisenetwerken
ambieert het voorkomen
van natuurbranden.

Intensief gebruik van kwetsbare
infrastructuur vraagt om adequate
gezamenlijk optreden van de
verschillende hulpverlenende
organisaties.

Specialistisch

Basis brandweerzorg

Grote scheepsbrand met
slachtoffers en kans op
ontruimingen in Den Haag

Uitslaande woningbrand

Bundelen Kennis & Expertise
scheepsbrandbestrijding beperkt
ontwrichtende effecten.

Zie voor meer informatie:
www.brandweernederland.nl/samengrensverleggend

Samen grensverleggend
Grootschalig en specialistisch
optreden Brandweer Nederland

Nederland

Waarom
De komende jaren geven wij gezamenlijk – als één Brandweer Nederland –
grootschalig en specialistisch brandweeroptreden vorm. Het is ons antwoord
op huidige en toekomstige maatschappelijke en geografische ontwikkelingen.
Immers: incidenten en crises kennen geen lokale of regionale grenzen.
Incidenten die in toenemende mate de samenleving of delen ervan ontwrichten.
Ons doel is bij te dragen aan een veiliger Nederland met minder incidenten,
minder slachtoffers en minder schade.

Een veilig Nederland

Onze samenleving verandert voortdurend, dus ook de risico’s en de taakstelling
van de brandweer. Waarbij veranderende wetgeving ook hogere eisen aan ons als
brandweer stelt. We moeten sneller en slimmer opereren waarbij incidentbestrijding
en risicobeheersing hand in hand gaan.
Trends en ontwikkelingen zoals klimaatverandering, kwetsbaarheid door intensief
gebruik van onze infrastructuur en groeiende ICT-incidenten vragen om een
adequaat antwoord.
Met ‘Brandweer over morgen’ hebben wij als Brandweer Nederland een traject
ingezet om deze grote uitdagingen te lijf te gaan. Het programma Samen werken
aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland komt voort
uit dit traject.

Gebundelde kracht

Ons land veiliger maken, vraagt om een sterke brandweer die de handschoen
oppakt. En dat kunnen we het beste samen doen want samen zijn we sterker.
Laten we daarom kijken wat we met elkaar kunnen doen en op alle fronten
de samenwerking zoeken, ongeacht of dit ons vakmanschap, onze inkoopkracht
of onze bedrijfsvoering betreft. Met elkaar – en met andere organisaties –
kunnen we meer doen voor de fysieke veiligheid van Nederland.

Intensief gebruik kwetsbare infrastructuur

Verandering klimaat zorgt voor hevige regenbuien

Klimaatverandering zorgt voor stormachtig weer

Apache vliegt tegen
stroomkabel

Nationaal gevaar door
uitdroging dijken

Noodweer veroorzaakt paniek
op festival

Intensivering transport maakt samenleving kwetsbaar

Afhankelijkheid ICT zorgt voor toename onveiligheid

Botsing tussen twee goederentreinen en een passagierstrein

Cybercrime bedreigt
samenleving en economie

Hoe
Samen grootschalig en specialistisch optreden

Iedere brandweerregio biedt hoogwaardige basis brandweerzorg. Maar wat
als incidenten zo groot zijn dat je ze als individuele regio niet aan kunt? En wat
als incidenten expertise vergen die in je regio niet beschikbaar is? Om dit soort
incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden werken we aan grootschalig en
specialistisch brandweeroptreden met als doel een veiliger Nederland met minder
incidenten, minder slachtoffers en minder schade.
Het programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden
Brandweer Nederland wordt aan de hand van vier thema’s: Risicogericht, Samen,
Slim en Regie, de komende jaren uitgerold.

Risicogericht

Samen

We richten ons op de brandweerrisico’s
dankzij een landelijke brandweerrisicokaart voor onze vier basiskerntaken:
Brandbestrijding, Technische
Hulpverlening, Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen en Incidentbestrijding
waterongevallen. We maken hierbij slim
gebruik van Big Data en andere relevante
bronnen.

We geloven in de effectieve kracht van
organisatienetwerken waar kennis en
ervaring samenkomen. Waarin wij als
brandweer Nederland, samen met
burgers, ondernemers en overheid
participeren. Grensverleggend
samenwerken aan een veiliger Nederland.
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Binnen de Kennis & Expertisenetwerken
innoveren we om de vastgestelde doelen te
bereiken, de brandweerrisico’s te beperken
en de kansen op brand te verkleinen. We
koppelen technische, sociale en strategische
innovatie aan wat we al doende leren.

De Raad van Brandweercommandanten
stuurt op de doelen, gebaseerd op de
risico's, en stelt de middelen beschikbaar.
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