
Proeftuinen Brandonderzoek
Sporen maken SLIM

Risicobeheersing
•  Bevindingen werking 

brandpreventieve voorzieningen

•  Bevindingen brandverloop

Onderzoek en analyse
•  Onderzoek fatale woningbranden  

en reddingen

•  Analyse data brandonderzoek

•  Alternatief Aangedreven Voertuigen

Incidentbestrijding
•  Bijdragen aan incidentevaluaties

•  Casuïstiek van repressief optreden

Brandveilig leven
•  Casuïstieken ten behoeve van voorlichting

•  Input voor voorlichtingsmateriaal

Proeftuin  

Data Brandonderzoek

  Gebruik landelijke database  
per 1-1-2020

  Landelijke vragenlijst TBO
  Dashboard landelijke TBO data
  Aanspreekpunt per district

•  TBO vragenlijst ontsluiten 
aanvullen met data bevelvoerders

Proeftuin  

Vakbekwaam worden en 
blijven

Robert van den Ende

  Kwalificatieprofiel 
brandonderzoeker

•  Diploma opleiding 
brandonderzoek
   FIT

•  Trainingsprogramma 
brandonderzoek

•  Visie opleiding irt specialisaties

Proeftuin  

Leren van brandonderzoek
Hans Nederhoff

•  Toolbox regio’s voor lerend 
vermogen
  Samenwerking met kennisregie

•  Nieuwe opzet landelijke 
casuïstiekboek

Proeftuin  

Vraag- en risicogericht  
brandonderzoek &  

Landelijk onderzoeks- 
programma brandonderzoek

Ymko Attema

•  Vaststellen welke behoefte er is 
vanuit Risicobeheersing, Incident-
bestrijding, Brandveiligheid,  
Vakbekwaamheid en Kennis.

•  Nieuw: onderzoeksprogramma 
brandonderzoek

Proeftuin  

Verbreding naar 
incidentonderzoek

Kenneth van Veen

  Werkwijze en organisatie van 
incidentonderzoek

  Onderzoek alternatief 
aangedreven voertuigen

•  Opleidings- en trainingsbehoefte 
vaststellen

Vakbekwaamheid
•  Casuïstiek voor oefenscenario’s

•  Landelijke casuïstiekboeken:  
Trends om van te leren

Doorontwikkeling
2021-2022 
Je kunt sporen zoeken en je kunt ze achterlaten. 
Brandonderzoek doet allebei. We onderzoeken 
incidenten en de sporen die we aantreffen 
gebruiken we om van te leren. Want ons onderzoek 
maakt dat we de samenleving veiliger kunnen 
maken. Daarom maken we ons werk bekend, we 
laten onze sporen na. Via casuïstiek, onderzoek, 
statistieken en verdiepende analyses. Voor 
brandweercollega’s, binnen de korpsen waar we 
werken, bij partners in veiligheid en bij inwoners, 
instellingen en bedrijven. Onze ambitie is dat we 
nog meer aantoonbare impact gaan hebben op het 
lerend vermogen van de brandweer en daarmee 
een continue en vaste waarde worden binnen de 
brandweerorganisatie. 

Meer info over brandonderzoek vind je op www.brandweer.nl/brandonderzoek
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