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De Verandering   
Spreker: Arno Folkerts  

Plenair, donderdag 7 oktober 13.50 – 14.35 uur 
 
“De Verandering” benadert organisaties in transitie vanuit het menselijk brein. Antwoord 
gevend aan management en medewerkers. Hoe kunnen we in een veranderende tijd de 
cultuur zo aanpassen dat het een middel wordt om een nieuwe structuur te omarmen. 
Onderwerpen als samenwerking, emphatisch leiderschap, communicatie, kwetsbaarheid, 
commitment en de kracht van ontmoeting komen op een prettige neurowetenschappelijk 
onderbouwde en bijzonder humoristische manier aan bod. 

In the heat of the moment – gaat niet door  
Spreker: Sabrina Cohen- Hatton  

Plenair, donderdag 7 oktober 13.50 – 14.35 uur 
 
Helaas gaat de sessie met Sabrina Cohen- Hatton in verband met privé-  
omstandigheden niet door.   
 
We hebben gelukkig vervanging gevonden in Arno Folkerts. Hieronder kun je meer  
lezen over zijn presentatie.   

Natuurbranden  
Sprekers: Richard Woods, Jelmer Dam en Wally Paridaans  

Plenair, donderdag 7 oktober 10.30 – 11.05 uur 
 
Brandweercollega Richard Woods (Wildfire Investigations & Analysis –  
Canberra) sluit via een liveverbinding vanuit Australië bij het Brandweerevent aan.  
Hij is gespecialiseerd in natuurbrandonderzoek en deelt zijn kennis met ons.   
Samen met Jelmer Dam (landelijke coördinator natuurbrandbeheersing IFV) en  
Wally Paridaans (HOVD, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) gaat hij in gesprek over  
de grote natuurbrand begin dit jaar in Nederland en de verwoestende natuurbranden in 
Australië. 
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Titel deelsessie 
Tekst  

Titel deelsessie 
Tekst  

Uitruk op Maat 
Sprekers: Margrethe Kobes en Marco Huisman  

 
Benieuwd naar de mogelijkheden van een uitruk op maat? Eén van de vele, onderling 
samenhangende, onderwerpen in de vernieuwing van de brandveiligheid. We kijken 
terug op het evaluatierapport Uitruk op maat bij brand, uitgevoerd door het IFV als 
onderdeel van de Uitvoeringsagenda brandweer en bespreken de laatste stand van 
zaken van het Landelijk kader Uitruk op Maat. 
 

Dekkingsplannen nieuwe stijl 
Spreker: Ron de Groot  

 

Ben jij benieuwd hoe je anno 2021 een dekkingsplan (nieuwe stijl) kan opstellen? 
Neem dan deel aan deze sessie en ervaar hoe dit bijdraagt aan een zo veilig, efficiënt 
en effectief mogelijke brandweerzorg. 
 

Cybercriminaliteit: Beveilig jezelf tegen een digitale brand! 
Spreker: Gina Doekhie   

Plenair, vrijdag 8 oktober 10.05 – 10.50 uur 
  
Een digitale brand kan veel meer schade richten dan een fysieke brand. Als je wordt getroffen 
door ransomware ben je niet alleen de data kwijt op jouw computer of in het bedrijfspand 
waar je werkt, maar ook jouw data op jouw Cloud in Amerika of alle bedrijfspanden ter wereld 
waar je werkt. Niet alleen ransomware, maar andere vormen van cybercrime kunnen veel 
schade aanrichten. Denk aan Whatsappfraude, Helpdeskfraude, Datalekken, CEO-fraude, 
enzovoorts. Hoe bescherm je jezelf tegen een digitale brand? Wat doe je als je getroffen bent? 
Doe je cyberoefeningen? Heb je een cyberalarm? Heb je een cyberverzekering nodig? Deze 
vragen en meer worden beantwoord in de presentatie van Gina Doekhie, cybercrime specialist. 
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Informatiegestuurde incidentbestrijding 
Spreker: Paul van Dooren 

 

De brandweer krijgt steeds meer te maken met incidenten die te gevaarlijk,  
te complex, te grootschalig, te heftig of te vies zijn.  
De noodzaak om eenheden op afstand te ondersteunen met een concreet 
handelingsperspectief neemt toe.  
Dit is ‘informatiegestuurde incidentbestrijding - Brandweer’ (IGIB-B). We vertellen waarom we 
dit doen en welke initiatieven lopen. 
 

Natuurbrandbeheersing en de specialistische teams 
Spreker: Jelmer Dam 

 

Altijd al meer willen weten over het thema  
Natuurbrandbeheersing? Dit is je kans! Vanuit een breed  
overzicht kijken we hoe de verschillende specialistische teams  
samenwerken en de aanvragende regio kunnen ondersteunen.  
Ook nemen we je mee in de toekomstige ontwikkelingen.  

 

Toekomstverkenning Brandweer 
Sprekers: Petra Kam, Ricardo Weewer, Hans Hazebroek en Harold Menning 

 

Er wordt hard gewerkt aan de toekomst van de brandweer! Dit jaar vindt onder andere 
een future search plaats, waarin brandweercollega’s en crisispartners samen op zoek 
gaan naar de belangrijkste trends waar de brandweer mee te maken krijgt.  
In deze deelsessie praten we je bij over het project Toekomstverkenning Brandweer én 
gaan we met je in gesprek over de doelstelling, de projectopzet, en de eerste 
resultaten. 
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Visie op tunnelveiligheid 
Sprekers: Nils Rosmuller en Ron Galesloot  

 

Zowel in de bouw, het verkeer als bij de brandweer vinden  
tal van ontwikkelingen plaats die de tunnelveiligheid beïnvloeden.  
Veel over tunnelveiligheid is door Rijkswaterstaat geregeld in de  
landelijke tunnelstandaard. Maar, welke visie heeft de brandweer  
zelf op tunnelveiligheid? Daarover gaan we met je in gesprek  
tijdens deze sessie. 
 

 Actualisatie visie op Waterongevallen 
Spreker: Alwin Doorn  

 

Waterongevallenbestrijding is een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda 
brandweer NL. Op dit moment wordt de “oude” visie op waterongevallen vernieuwd. 
We nemen je mee hoe we grotendeels verder bouwen op de repressieve WO-basis uit 
de oude visie, maar ook verdiepen op landelijke en regionale verbeterslagen t.o.v. 
managementorganisatie WO, vakbekwaamheid en repressieve afwegingen en 
besluitvorming.  
 

5 jaar STH 
Spreker: Lean Remmerde 

 

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat het Specialisme Technische  
Hupverlening (STH) operationeel werd. In deze vijf jaar is veel  
geleerd en bereikt. We willen dit eerste lustrum dan ook niet  
ongemerkt voorbij laten gaan. In 30 minuten nemen wij jou op  
interactieve wijze mee op deze reis.  
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Limburg-Noord: de behapbare basis 
Sprekers: Jan Mueters en Ruud Beeren 
Is de gedachte dat brandweermensen ‘alleskunners’ zijn waarbij iedereen alles moet kunnen nog 
realistisch? Wij denken van niet. Door nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, 
wordt het brandweervak steeds ingewikkelder. Gelijktijdig is het aantal oefenmomenten beperkt en zijn 
er relatief weinig incidenten waar echt ervaring opgedaan kan worden. In Limburg-Noord werken we 
daarom met 'De Behapbare Basis’: een gedefinieerde basistaak waarmee de lokale posten (meestal 
vrijwilligers) de basisincidenten (90% van de incidenten) in zijn of haar verzorgingsgebied zelfstandig kan 
bestrijden. Dit zo eenvoudig mogelijk, zonder onnodige ballast. Specialistische teams ondersteunen bij 
complexe incidenten. IN deze sessie leggen we je uit hoe wij werken met 'de behapbare basis' waarmee 
meteen wordt voldaan aan een aantal uitgangspunten van taakdifferentiatie. 
 

Rookverspreiding in Woongebouwen 
Sprekers: Lieuwe de Witte en Hans Hazebroek 

 

Vorig jaar verscheen het rapport van het omvangrijke praktijkonderzoek naar 
rookverspreiding. Onderzoekers Lieuwe de Witte en Hans Hazebroek bespreken de 
onderzoeksresultaten en de betekenis van dit onderzoek voor risicobeheersing én 
incidentbestrijding. 
 

Landelijke Visie Hulpverlening Brandweer 
Sprekers: Lean Remmerde, Lianne Labeur en Robin de Haas 

 

Technische Hulpverlening is één van de vier kerntaken van de brandweer  
in Nederland. Een landelijk afgestemde visie op Hulpverlening ontbrak  
echter. Dit gemis is opgepakt in de landelijke agenda brandweerzorg.   
Hieruit volgde de opdracht om te komen tot een landelijke visie op  
hulpverlening voor de komende acht jaar. In deze deelsessie informeren  
wij je over de totstandkoming, inhoud en achtergronden van deze visie. 
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Met je kloten voor het blok; durf jij keuzes 
te maken tijdens een maritiem incident 
Sprekers: Bryan Visser  
 
Wil jij meer weten over de bereikte resultaten van het landelijke  
project Scheepsincidentbestrijding? In deze sessie praten we je niet  
alleen bij over dit project, maar vertelt ook een dienstdoende OvD-B  
zijn verhaal over een uitdagend maritiem incident. Tegen welke  
uitdagingen liep hij/zij aan en wat had hem/haar kunnen helpen  
tijdens dit incident? 

 

Situationele Commandovoering in de praktijk 
Spreker: Hans Hazebroek 

Vier korpsen draaiden met de Brandweeracademie een pilot op het gebied van situationele 
commandovoering. Hierbij is de methode van actieleren gebruikt: onderzoekend leren en 
lerend onderzoeken. Wil jij weten op welke lessen we met betrekking tot het concept en de 
toepassing van situationele commandovoering uit de praktijk kunnen trekken? Kom dan naar 
deze sessie en we laten zien dat de grenzen van de mens bereikt lijken  
te zijn als het gaat om het verbeteren van de commandovoering.  

Het komt nu aan op het verbeteren van het systeem! 

 

Van Regels naar Risico’s  
Sprekers: Richard Holtman, Ivo Snijders en Marijke Besselink  

 

In 2015 was de visie van “Samen zorgen voor echte coproductie” gereed en gingen we 
van start met de beweging van risicogerichtheid. Dit verliep moeizaam, maar we zien 
ook succesvolle initiatieven van ‘regelgerichte’ plantoetsen en -toezicht naar het 
risicogerichte adviseren. In deze deelsessie verkennen we met elkaar wat nodig is om 
het risicogerichte werken te versterken en hoe we dat kunnen vertalen naar landelijke 
modellen, strategieën en les- en leerstof. Denken jullie met ons mee? 
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Gedragsverandering: weten is nog geen doen 
Sprekers: Leonie Webbink en Ilona de Jonge 

Meer bewegen, gezonder eten en oh ja: rookmelders ophangen. We weten vaak wel wat goed 
voor ons is, maar toch doen we het lang niet altijd. Kortom: weten is nog geen doen. Zelfs als 
we écht van plan zijn in actie te komen, dan nog komt het er soms niet van. Dan kopen we 
bijvoorbeeld wel een rookmelder, maar blijft deze vervolgens in de verpakking in de la liggen. 
Vanuit BVL wordt vol ingezet op expertise gedragsverandering en bekijken we hoe we dit ook 
concreet toe kunnen passen. We bespreken hoe we dit kunnen verbreden naar andere 
organisatieonderdelen binnen de brandweer. Zo laten we zien gedrag in veel processen en 
vraagstukken een rol speelt en hoe andere organisatieonderdelen hiermee praktisch aan de 
slag kunnen gaan. 

  
  

Omgevingswet… OmgevingsWAT?  
Sprekers: Marijke Besselink en Guus Welter 

 

Weet jij wat de Omgevingswet voor de brandweer  
inhoudt? Marijke Besselink en Guus Welters van het  
IFV praten je bij op hoofdlijnen. Kort en helder  
verwoord.  En ook al denk je er iets van te weten: 
je hoort altijd iets nieuws!  
 

Veilige Energietransitie  
Sprekers: Nils Rosmuller, Robert Polman, Tom Hessels en Willemjan Muysson 

 

Elektrische voertuigen, hybride auto's, voertuigen op waterstof of LNG, 
buurtbatterijen, windturbines, zonnepanelen. De overgang naar duurzame 
brandstoffen en nieuwe technieken is in volle gang. Bij die ontwikkeling en in gebruik 
name is voor brand- en omgevingsveiligheid vaak niet veel aandacht. Maar als er iets 
misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse en die wat ‘moet’ gaan doen. 
We presenteren de voortgang van het jaarplan veilige energietransitie, en lichten er 2 
concrete producten uit die van de districten zijn opgeleverd. Kennis opdoen, bijhouden 
en delen. Dat doen we in deze sessie.  
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Burn to learn - kennis uit brandonderzoek 
Sprekers:  Richard Scheepers en Hans Nederhoff 
 
Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel 
informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve 
voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet. De uitkomsten van brandonderzoek 
hebben we als brandweer nodig om betere voorlichting te kunnen geven. Daarnaast levert 
brandonderzoek meer inzicht op in het brandverloop en in ons eigen optreden. Door 
brandonderzoek kunnen we trends zien en deze vertalen naar les- en leerstof zodat we als 
brandweer veilig en op de juiste manier kunnen optreden. In deze sessie nemen we je mee in 
de laatste ontwikkelingen.  

 

Veranderen in aanloop naar de Omgevingswet 
Sprekers: Hans van Waes en Renee Lick 

 

Met de komst van de Omgevingswet bewegen we naar de voorkant van het beleids- en 
besluitvormingsproces. De bijdrage aan veiligheid zit immers bij de start van het 
samenspel tussen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag. Het is 
daarnaast een verregaande vereenvoudiging van de regels en het 
besluitvormingsproces. ‘Eenvoudig beter’ door een digitaal omgevingsloket, minder 
administratieve regels en kortere doorlooptijden. 
Hoe gaat het samenspel van mensen van verschillende organisaties en de organisatie 
rondom een opgave of maatschappelijke ambitie? En hoe geef je de nieuwe processen 
vorm? 

Vrijwilligheid vraagt maatwerk 
Sprekers: Fred Heerink en Ricardo Weewer 

 

In 2020 onderzocht het IFV het behoud vrijwilligheid bij de Brandweer.  
Een opmerkelijke conclusie was de we steeds dezelfde managementstijl hebben van 
eenheid en uniformiteit. Een juiste balans van pluriformiteit en uniformiteit blijkt een 
beter antwoord te zijn op onze vrijwilligheidsvraagstukken. Hierover gaan we met je in 
gesprek tijdens deze deelsessie.  
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Verbinding tussen regio’s, Rijk en crisispartners: 

Samen maken we Nederland veilig 
Sprekers: Albert-Jan van Maren en Charlotte van Ruijven  

 

KCR2 is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en veiligheidsregio’s 
gezamenlijk. Een traject ingezet om de geleerde lessen en ervaringen van Covid-19 in 
te bestendigen en bij te dragen aan de professionalisering van crisis- en 
informatiemanagement. Daarmee is KCR2 het verbindende samenwerkingsplatform 
om ketens in iedere fase van de crises met elkaar te verbinden. Samen maken we 
Nederland veilig. 
 

Brandstof: Leren van Incidenten 
Spreker: Karin Boersma 

 

In de afgelopen periode is een werkgroep binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) druk 
bezig geweest met het onderwerp ‘leren’. Binnen de organisatie is namelijk een grote behoefte 
om meer te doen met leren en het borgen van leerpunten. Het doel is om het lerend vermogen 
te vergroten, waardoor we in staat zullen zijn ons werk nog beter te doen en ons sneller aan te 
passen aan de steeds veranderende omstandigheden in ons vak. Het eindproduct van dit 
onderzoek is een adviesrapport en de nieuwe overkoepelende term voor alles wat te maken 
heeft met leren: ‘Brandstof’. Tijdens deze deelsessie zal de nieuwe kennisregisseur jullie 
meenemen in dit proces en de volgende stappen die de VRK graag wil gaan zetten op het 
gebied van leren. 

 

 Evaluatie twee jaar Young Fire & Rescue Team en 
doorontwikkeling van het concept 
Sprekers: Robin Alblas en Jessica Benedictus 

In deze deelsessie willen wij onze ervaringen delen over het Young Fire & Rescue Team (YFRT) 
dat in 2019 is gestart in het Markermeergebied. Daarnaast willen wij onze plannen voor de 
toekomst delen, onder meer over opschaling en de manier om via het YFRT meer jongeren te 
bereiken. Dit is niet alleen interessant voor de werving, maar ook voor het onder de aandacht 
brengen van veiligheidsthema’s.  
Het YFRT  is een jeugdteam (13-18 jaar) dat is gericht op brandbestrijding, preventie en 
hulpverlening in brede zin. Dit in samenwerking met organisaties uit het veiligheidsdomein, 
zoals de brandweer, politie, de reddingsbrigade, het Rode Kruis en defensie.  

 

 

 



Programma Brandweerevent 2021 

 www.brandweerevent.nl 

Samen Slimmer met de Virtuele Assistent 
Sprekers: Anna Cornelis en Jorne Grolleman 

 

Met behulp van slimme software kunnen we de beeld- en oordeelsvorming van 
incidenten versnellen en verbeteren. In deze sessie bespreken we het project dat een 
virtuele assistent ontwikkelt voor informatiemanagers in de  
warme fase van een crisis.  
Betrokken zijn: VNOG, VRU, VRF, VNG en het IFV.  

  

Dashboard Next Level 
Sprekers: Jolande van Balen-de Greef en winnaar(s) Dashboard Battle 2021 

 
De Vakgroep Business Intelligence (onderdeel van het Programma 
Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2020 – 2025) organiseert op Prinsjesdag de 
Dashboard Battle. Veiligheidsregio’s delen hun dashboards (visuele weergave van 
gecombineerde data) om van elkaar te leren en te inspireren. Benieuwd naar het beste 
dashboard? De winnaar zal deze vol trots showen en toelichten  
tijdens deze deelsessie! dit Brandweerevent. 
 

De digitale Brandweer 
Spreker: Jeroen Brouwer 

 

De brandweer is er altijd… maar wat als de brandweer wordt gehackt? Hoe kunnen 
we dat voorkomen, en als er wel een cyberaanval is, hoe gaan we dat dan oplossen? 
Dit bespreken we, net zoals het versnellingsplan informatieveiligheid tijdens deze 
deelsessie. 
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Branden beter bestrijden of voorkomen met Business Intelligence   

Sprekers: Kim de Valk en Vera Oosterveen 

 

Business intelligence wordt steeds belangrijker. Ook voor de brandweer! Zo kan het helpen om 
branden te voorkomen of beter te bestrijden. Aan de hand van onderzoeken die 
uitgevoerd/gefaciliteerd zijn door het  
Kenniscentrum Informatiegestuurde  
Veiligheid van het IFV, bespreken we op welke  
manieren business intelligence toegepast  
wordt. Denk hierbij aan preventievoorlichting  
door te weten welke doelgroepen benaderd  
moeten worden of aan het opbouwen van  
kennis voor brandbestrijding. 

  

Don’t shoot the firefighter  
Sprekers: Mike Honings en Martijn Huibers  

 

Brandweer Haaglanden kent het specialismes Quick Respons  
Team (QRT). We nemen je mee in de totstandkoming van het  
QRT, de alarmering én het QRT zelf!   
 

Advent in mei: brand in de Haagse Schilderswijk 
Sprekers: Miriam van der Meijde, Ferdi Verhulst en Gertjan van Yperen  
 
In nacht van 20 mei 2021 breekt in de Haagse Schilderswijk een brand uit. 23 woningen en een 
moskee worden die nacht verwoest door de brand.  
Achter elke deur die werd opengedaan zat een  
verrasing. Het leek wel een adventskalender, alleen dan  
in mei. Tijdens deze deelsessie word je meegenomen in  
de incidentbestrijding en het brandonderzoek wat  
daarop volgde.  
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De onvoorspelbare afloop: Brand in Hapert 
Sprekers: Arjan van Beek en François Peeters 

 

Op 29 mei 2020 breekt er brand uit op het dak van een transportbedrijf in  
Hapert. De brand lijkt onder controle. Nog voordat er een nacontrole heeft 
plaatsgevonden, laait de brand ineens weer op. Deze breidt zich zo snel uit dat 
brandweermensen ternauwernood konden ontsnappen. De schade is groot; een 
hoogwerker ging verloren. Tijdens deze sessie vertellen we je alles over dit incident 
met veel dynamiek en spannende momenten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamisch Alarmeren 
Spreker: Marcel Henderson 

 

Het alarmeren via de Kazerne Volgorde Tabel (KVT)  
voelt vertrouwd en doen we al jaren. Het alarmeren op basis van de eigenlijke locatie 
van het incident en onze eenheden sluit echter veel beter  
aan bij wat we in deze tijd mogen verwachten.  
Hoe we hieraan werken, lichten we graag toe! 
 

Resultaten onderzoek brand in parkeergarage Alkmaar 

Sprekers: Kees-Jan de Nijs, Rijk van den Dikkenberg en Robert Wools   
 
We gaan in op de incidentbestrijding en de aanleiding van  
het onderzoek. Bij de brand was ook een elektrisch  
aangedreven voertuig betrokken. Daarnaast komt  
ook de inzet van robots tijdens dit incident aan de orde. 
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Safetyct: Dynamisch Alarmeren in de praktijk, 
de eerste stappen naar een inzetserver 
Spreker: Ruud Schifferling| 

 

In deze deelsessie worden de voordelen van dynamisch alarmeren aan de hand van 
praktijkvoorbeelden toegelicht. Waarom worden, wanneer welke eenheden 
gealarmeerd, voor een zo effectief en efficiënt mogelijke incident bestrijding. Ook 
bespreken wij de meest recente en geplande doorontwikkelingen. 

Goed geïnformeerd in kostbare tijd  
Sprekers: Jan van der Poel, Edward Schouten, Jan de Wit en Willem van Santen 

 

Een meldkamercentralist heeft een groot belang bij actuele informatie. In het verleden 
was er echter een discrepantie in de informatiepositie tussen meldkamer en werkveld. 
Om deze positie te versterken is er binnen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
geïnnoveerd. In deze deelsessie nemen we je mee in deze vraagstukken en geven we je 
een kijkje in de ‘keuken’ van onze meldkamercentralisten.  
 
 

 

Brandweer op School  
Sprekers: Annet Hulshof, Bert van den Heerik 

 
In deze sessie nemen we jullie mee in de actualisatie van de landelijke leerlijn 
‘Brandweer op School’ voor het basisonderwijs. 


