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Woensdag 12 oktober 2022 

09.30-10.00 uur Ontvangst en registratie inloop | Inspiratieplein

  Passe-Partout (plenair)
10.00-10.05 uur Welkom door de dagvoorzitter | Tanja Guyken – Hoofd meldkamer   
  Arnhem-Nijmegen (MAN) en HOvD/Leider CoPI Brandweer Twente

10.05-10.45 uur Mobiliteit binnen de brandweer | Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer  
  Nederland en Commandant Brandweer en directeur Veiligheidsregio   
  Amsterdam – Amstelland. Paul Depla, voorzitter WVSV (Werkgevers   
  vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s) en burgemeester van Breda

10.45-11.20 uur Situational awareness, een belangrijk onderdeel van Human Factors |  
  Bart van Leeuwen, Master Instructor Situational Awareness Matters!

11.20-11.55 uur Clean Work | Gary Baum, Deputy Fire Chief, Reddick Community Fire   
  Protection District, Reddick (Illinois, Verenigde Staten)

12.00-13.30 uur Doorlopende lunch | Inspiratieplein

12.45-16.15 uur  Keuze uit diverse workshops! Bekijk de volgende pagina voor de details;  
  wie, wat, waar en hoe laat

16.15-17.15 uur Netwerkborrel | Inspiratieplein

17.15 uur  Met eigen vervoer naar hotels

18.45 uur  Bus pick-up vanaf hotels (of lopend vanaf hotel Ampt van Nijkerk)

19.00 uur  Aperitief

19.30 uur  Netwerkbuffet

20.30 uur  Aanvang Feest ‘538, Die Verrückte Stunde Live!’

23.30 uur  Einde | Vertrek per bus of lopend terug naar de hotels 
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12.45-13.15 uur  Bouwsteen Verplichtend Karakter 
  Herziene handreiking Gebiedsgerichte Opkomsttijden 
  Pubquiz cyber 
  Voorbereiden op de natuurbrand van morgen 
  Laag voortbewegen een noodzakelijke techniek, maar houdt je kleding heel!

12.45-13.30 uur  Duurzaam denken en doen is de toekomst 

13.30-14.00 uur  “Nablussen, een taak van de overheidsbrandweer?” 
  Risicobeeld en informatiegestuurd werken voor crisisbeheersing en brandweer 
  Van Droneteam naar Team Digitale Verkenning 
  Risicobeperking van rookverspreiding door brandpreventieve maatregelen en tijdens   
  brandbestrijding

13.45-14.30 uur  Energietransitie en incidentbestrijding

14.15-14.45 uur  Bouwsteen Verplichtend Karakter
  Meldkamer brandweer: uit het oog maar niet uit het hart!
  De meerwaarde van automatische brandveiligheidsinstallaties op de dagelijkse brandweer praktijk
  Toekomstverkenning brandweer: the final result

14.45-16.15 uur  Vuurwerkregen Scheveningen 2018/2019

15.00-15.30 uur  Informatie gestuurde (Vrijwillige) Brandweer
  Herziene handreiking Gebiedsgerichte Opkomsttijden
  Waterongevallenbestrijding 
  Next level crisisbeheersing: informatiegestuurde veiligheid met de Virtuele Assistent

15.45-16.15 uur  “Nablussen, een taak van de overheidsbrandweer?”
  Risicobeeld en informatiegestuurd werken voor crisisbeheersing en brandweer
  Hoe wordt de vakman een stuurman (Maatwerk en vakbekwaamheidsprofielen)
  Toekomstverkenning brandweer: the final result

Woensdag 12 oktober 2022 | Workshops
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

12.45-13.15 uur   Zaal: Rembrandt       

Bouwsteen Verplichtend Karakter
Taakdifferentiatie is van de baan en teruggebracht tot de Bouwsteen Verplichtend Karakter. In deze 
deelsessie wordt je bijgepraat over het lopende proces, de inhoudelijke stand van zaken en de consequenties 
voor jou of je organisatie.

Diemer Kransen VNOG, Olav Strotmann vrz Vakraad IB

12.45-13.15 uur   Zaal: Salvador    

Herziene handreiking Gebiedsgerichte Opkomsttijden
Tijdens de presentatie worden de nodige praktische tips gegeven over hoe de beschreven processtappen 
kunnen worden doorlopen met als resultaat een dekkingsplan volgens de nieuwe systematiek. 

Ron de Groot / projectleider, Arthur Haasbroek / Projectlid

12.45-13.15 uur   Zaal: Vincent 

Pubquiz cyber
Hacks, phishing mails, ze komen steeds vaker voor. Wij dagen je uit om mee te doen aan deze ludieke 
pubquiz over informatieveiligheid. Want informatieveiligheid is een thema van ons allemaal! Durf je het aan? 

Ricardo Kleijweg, beleidsadviseur/projectleider informatievoorziening NIPV 
Jeroen Brouwer, Privacy Officer VR Twente | vz. VR-ISAC | vz. Vakgroep Informatieveiligheid

Beide dagen doorlopend  Buiten

Laag voortbewegen een noodzakelijke techniek, maar houdt je kleding heel!
Na de introductie van het laag voortbewegen ontstaat er veel ongewenste slijtage aan de knieën, 
kniestukken en neuzen van de laarzen. Naast het gegeven dat dit onwenselijk is, is dit ook onnodig. Wij 
gaan in op de juiste techniek van het voortbewegen zodat ongewenste slijtage voorkomen wordt.

Siemco Baaij. Samenwerking tussen CFBT-NL, Haix e.a.
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

13.30-14.00 uur   Zaal: Rembrandt 

“Nablussen, een taak van de overheidsbrandweer?”
Mag je als overheidsbrandweer het nablussen van een brand overdragen aan een particuliere 
brandweerorganisatie? Eind 2020 kwam het antwoord van de Raad van State: ja, dat mag. Maar wat 
betekent dat voor u in de praktijk? Wanneer mag het? Wat zijn voor u de voordelen van overdragen? En wat 
doet het met de restdekking van uw organisatie? Nubrandblussen.nl en de juridisch specialisten van Meester 
en Meester gaan hierover graag met u het gesprek aan tijdens de interactieve deelsessie. 

Emiel Jansen (Coördinator Nubrandblussen) namens Falck | Nubrandblussen.nl
mr. Lesly Brons (Senior jurist bestuursrecht) namens Meester en Meester
mr. Aleid Kanis (Senior jurist / adviseur veiligheid namens Meester en Meester

12.45-13.30 uur    Zaal: Passe-Partout    

Duurzaam denken en doen is de toekomst
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn een hot topic. Wereldwijd komen mensen in actie, want één ding 
is duidelijk: we moeten iets doen om onze planeet leefbaar te houden. Maar hoe kun jij als individu nou écht 
impact maken? Ontdek hoe makkelijk duurzaam leven en werken kan zijn en dat je met kleine acties al een 
groot verschil kan maken. Na 45 minuten ga je als Duurzame Held naar huis!

Laura Moningka en Miriam Melchers van The Footprint Challenge

12.45-13.15 uur   Zaal: De Stallen     

Voorbereiden op de natuurbrand van morgen
We worden in Nederland steeds beter als het gaat om het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. 
In het licht van de klimaatverandering moeten we ons echter fundamenteel afvragen of we nu en in de 
toekomst nog de goede dingen aan het doen zijn; we bereiden ons nu immers vooral voor op ‘de brand van 
gisteren’. Aan de hand van kleine en grote natuurbranden van de lange en gortdroge zomer van 2022 wordt 
een eerste doorkijkje gemaakt naar ‘de natuurbrand van morgen’. 

Hans Hazebroek, senior-onderzoeker Brandweerzorg NIPV
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

13.30-14.00 uur   Zaal: Vincent  

Van Droneteam naar Team Digitale Verkenning
Alle Teams Digitale Verkenning werken elke dag samen aan de doorontwikkeling van het landelijke team. 
Elke week worden de teams meerdere malen in Nederland ingezet waardoor het inzetten van onbemande 
systemen niet meer weg te denken zijn uit de incidentbestrijding. Team Digitale Verkenning is meer dan 
allerlei onbemande systemen zoals robots, indoor en outdoor drones, enz., het is een doctrine waardoor 
inzet strategieën worden aangepast. 

Robbert Heinecke, manager Operations & Training Digitale Verkenning

13.30-14.00 uur    Zaal: De Stallen  

Risicobeperking van rookverspreiding door brandpreventieve maatregelen en tijdens 
brandbestrijding
Rookverspreiding vormt een groot risico in gebouwen, zeker als daarin (zeer) kwetsbare personen wonen. 
Ook tijdens de brandweerinzet kan rookverspreiding optreden. Het NIPV heeft voor het ministerie van BZK 
onderzoeken uitgevoerd naar de beperking van risico’s van rookverspreiding. De onderzoeken hebben geleid 
tot een mogelijke set preventieve voorzieningen én een advies tot optimalisatie van de positie van een droge 
blusleiding. In deze deelsessie worden de resultaten van de onderzoeken en de consequenties daarvan 
besproken voor de brandweer. 

Johan van der Graaf, senior-onderzoeker, NIPV

13.45-14.30 uur   Zaal: Passe-Partout  

Energietransitie en incidentbestrijding
De energietransitie leidt tot andersoortige incidenten. Die vragen om specifieke verkenning, PBM’s en 
incidentbestrijdingstactieken. Van diverse ontwikkelingen presenteren wij de handelingsperspectieven.

Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid NIPV

13.30-14.00 uur   Zaal: Salvador   

Risicobeeld en informatiegestuurd werken voor crisisbeheersing en brandweer
In deze sessie willen Coördinator Veiligheidsinformatiecentrum Erik van Borkulo en afdelingshoofd 
Crisisbeheersing Ermo Hartsuijker, beiden van de Veiligheidsregio Utrecht u meenemen in de doorontwikkeling 
die zij voorzien in het monitoren van het veiligheidsbeeld en informatiegestuurd werken. Graag gaan zij met u 
het gesprek aan of en hoe deze aanpak ook het optreden van de brandweer zou kunnen versterken.

Erik van Borkulo en Ermo Hartsuijker
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

14.15-14.45 uur   Zaal: Salvador    

Meldkamer brandweer: uit het oog maar niet uit het hart!
Niet elke regio heeft nog een meldkamer in haar eigen gebied. De meldkamer brandweer blijft echter in het 
hart van de incidentbestrijding een grote rol spelen. De centralist gaat waarschijnlijk nog een belangrijkere 
rol spelen in de informatievoorziening naar eenheden. Verbinding en delen zijn en blijven essentieel. In een 
interactieve workshop wordt met de aanwezigen verkend waar de kansen liggen en waar de valkuilen die 
we moeten vermijden. 

Bart van Rosmalen, programmamanager meldkamers VRs, NIPV
Harm Balk, portefeuillehouder meldkamer vakraad IB, Veiligheidsregio Kennemerland

14.15-14.45 uur   Zaal: Rembrandt    

Bouwsteen Verplichtend Karakter
Taakdifferentiatie is van de baan en teruggebracht tot de Bouwsteen Verplichtend Karakter. In deze 
deelsessie word je bijgepraat over het lopende proces, de inhoudelijke stand van zaken en de consequenties 
voor jou of je organisatie. 

Diemer Kransen VNOG
Olav Strotmann vrz Vakraad IB

14.15-14.45 uur   Zaal: Vincent 

De meerwaarde van automatische brandveiligheidsinstallaties op de dagelijkse 
brandweerpraktijk
De afgelopen jaren is de rol van automatische blusinstallaties sterk veranderd, wat van invloed is op de 
dagelijkse brandweerpraktijk. In deze interactieve sessie deelt Henk-Jan Kooijmans praktijkvoorbeelden 
vanuit de installatietechnische branche en deelt hij zijn visie over hoe we nóg nauwer met elkaar kunnen 
samenwerken. Voor nu en in de toekomst. Benieuwd? Kom gerust langs! 

Henk Jan Kooijmans, Senior account manager bij Unica Fire Safety
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

14.45-16.15 uur   Zaal: Passe-Partout  

Vuurwerkregen Scheveningen 2018/2019
Jos Dijkgraaf neemt jullie mee in zijn verhaal over deze nacht, de dilemma’s, belevingen, de nasleep van 
dit incident en het effect op de ploegen. Wij denken dat deze presentatie ons bewust(er) maakt van de 
bijzondere en soms lastige wereld waarin wij moeten optreden en het verschil moeten maken. 

Jos Dijkgraaf, ploegchef kazerne Scheveningen VR Haaglanden

14.15-14.45 uur   Zaal: De Stallen   

Toekomstverkenning brandweer: the final result
De toekomstverkenning brandweer is klaar! In een gedegen proces met veel bijdragen vanuit de brandweer 
en crisispartners is een schets van de toekomst gemaakt én zijn strategische vragen opgesteld voor de 
toekomst van de brandweer. In deze workshop presenteren Petra de Kam en Hans Hazebroek de beelden 
van de toekomst en gaan met deelnemers in gesprek over de strategische vragen voor de toekomst van de 
brandweer. 

Petra de Kam, commandant brandweer/ directeur veiligheidsregio Brabant-zuidoost, voorzitter stuurgroep 
toekomstverkenning
Hans Hazebroek, senior-onderzoeker vakgroep brandweerzorg NIPV, projectleider toekomstverkenning

15.00-15.30 uur   Zaal: Rembrandt  

Informatie gestuurde (Vrijwillige) Brandweer
Door verminderde beschikbaarheid en vergrijzing komt de vrijwillige brandweer in de toekomst steeds 
meer onder druk te staan. Innovatie is noodzakelijk, waarbij we het belang van onze vrijwillige organisatie 
bewaken. Met behulp van data gestuurde applicaties, passend binnen de landelijke GGO visie, kunnen we 
de juiste onderbouwing voor de te nemen besluiten leveren. 

Remco Duerink, Teamleider Operationele Voorbereiding bij Brandweer Zeeland
Dennis Coppens, Safety CT

15.00-15.30 uur   Zaal: Salvador   

Herziene handreiking Gebiedsgerichte Opkomsttijden
Tijdens de presentatie worden de nodige praktische tips gegeven over hoe de beschreven processtappen 
kunnen worden doorlopen met als resultaat een dekkingsplan volgens de nieuwe systematiek. 

Ron de Groot / projectleider
Arthur Haasbroek / Projectlid
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Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

15.00-15.30 uur   Zaal: Vincent 

Waterongevallenbestrijding
Toelichting op de nieuwe visie op waterongevallen en de veranderingen in de registratieschema’s 
brandweerduiker, duikploegleider en duikmedisch begeleider.

Mark Bokdam, Voorzitter Netwerk Waterongevallen, Brandweer Nederland

15.00-15.30 uur   Zaal: De Stallen

Next level crisisbeheersing: informatiegestuurde veiligheid met de Virtuele Assistent
De Virtuele Assistent is software die het crisisteam helpt door automatisch een situatiebeeld op te stellen, te 
wijzen op risico’s en geleerde lessen uit historische incidenten toont. In deze sessie lichten wij het ontwerp 
en de werking van de VA toe door de ogen van de eindgebruiker: de informatiemanager. 

Jorne Grolleman, NIPV

15.45-16.15 uur   Zaal: Rembrandt  

“Nablussen, een taak van de overheidsbrandweer?”
Mag je als overheidsbrandweer het nablussen van een brand overdragen aan een particuliere 
brandweerorganisatie? Eind 2020 kwam het antwoord van de Raad van State: ja, dat mag. Maar wat 
betekent dat voor u in de praktijk? Wanneer mag het? Wat zijn voor u de voordelen van overdragen? En wat 
doet het met de restdekking van uw organisatie? Nubrandblussen.nl en de juridisch specialisten van Meester 
en Meester gaan hierover graag met u het gesprek aan tijdens de interactieve deelsessie. 

Emiel Jansen (Coördinator Nubrandblussen) namens Falck | Nubrandblussen.nl
mr. Lesly Brons (Senior jurist bestuursrecht) namens Meester en Meester
mr. Aleid Kanis (Senior jurist / adviseur veiligheid namens Meester en Meester

15.45-16.15 uur   Zaal: Salvador   

Risicobeeld en informatiegestuurd werken voor crisisbeheersing en brandweer
In deze sessie willen Coördinator Veiligheidsinformatiecentrum Erik van Borkulo en afdelingshoofd 
Crisisbeheersing Ermo Hartsuijker, beiden van de Veiligheidsregio Utrecht u meenemen in de 
doorontwikkeling die zij voorzien in het monitoren van het veiligheidsbeeld en informatiegestuurd werken. 
Graag gaan zij met u het gesprek aan of en hoe deze aanpak ook het optreden van de brandweer zou 
kunnen versterken. 

Erik van Borkulo en Ermo Hartsuijker

http://www.brandweerevent.nl


Programma Brandweerevent 2022

www.brandweerevent.nl        pagina 9

Woensdag 12 oktober 2022 | Toelichting workshops

15.45-16.15 uur   Zaal: Vincent 

Hoe wordt de vakman een stuurman (Maatwerk en vakbekwaamheidsprofielen)
Wat wil jij leren? Tijdens een interactieve workshop willen wij samen met jullie inzoomen op de vraag hoe de 
vakman regie krijgt op zijn eigen leerproces. Brandweer Brabant-Noord maakt hier stappen in en is bijzonder 
geïnteresseerd in hoe de collega’s in het land hiermee omgaan.

Rob Swinkels, teamleider Vakbekwaamheid, Brandweer Brabant-Noord 
Mark Rijkers, specialist opleiden & oefenen, Brandweer Brabant-Noord

15.45-16.15 uur   Zaal: De Stallen

Toekomstverkenning brandweer: the final result
De toekomstverkenning brandweer is klaar! In een gedegen proces met veel bijdragen vanuit de brandweer 
en crisispartners is een schets van de toekomst gemaakt én zijn strategische vragen opgesteld voor de 
toekomst van de brandweer. In deze workshop presenteren Petra de Kam en Hans Hazebroek de beelden 
van de toekomst en gaan met deelnemers in gesprek over de strategische vragen voor de toekomst van de 
brandweer. 

Petra de Kam, commandant brandweer/ directeur veiligheidsregio Brabant-zuidoost, voorzitter stuurgroep 
toekomstverkenning
Hans Hazebroek, senior-onderzoeker vakgroep brandweerzorg NIPV, projectleider toekomstverkenning
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Donderdag 13 oktober 2022 

09.30-10.00 uur Ontvangst en registratie inloop | Inspiratieplein

  Passe-Partout (plenair)
10.00-10.05 uur Welkom en terugblik donderdag door dagvoorzitter | Tanja Guyken – Hoofd  
  meldkamer Arnhem-Nijmegen (MAN) en HOvD/Leider CoPI Brandweer  
  Twente

10.05-10.50 uur In the heat of the moment | Sabrina Cohen, Chief Fire Officer, West Sussex  
  Fire and Rescue Service (Londen, Verenigd Koninkrijk)

10.50-11.35 uur Brein en brand. Denken onder druk | Marc Coenen, brandweerofficier   
  Hulpverleningszone Zuid-West Limburg (België)

12.00-13.30 uur Doorlopende lunch | Inspiratieplein

12.15-15.00 uur  Keuze uit diverse workshops! Bekijk de volgende pagina voor de details;  
  wie, wat, waar en hoe laat 

15.00-15.30 uur Netwerkborrel | Inspiratieplein
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Donderdag 13 oktober 2022 | Workshops

12.15-12.45 uur  Duurzaam denken en doen is de toekomst
  Database Alternatief Aangedreven Voertuigen
  Vrijwilligers vinden, binden en verbinden
  De Brandweerpost bepaalt? Regionaal verbonden, lokaal betrokken
  
12.30-13.00 uur  Ervaringen instortingen door gasexplosies (STH) (Reddingen door STH!) 

13.00-13.30 uur  Overbelasting van 112 tijdens de storm Eunice
  Inkoop: Wat heeft 10 jaar aanbesteden en samenwerken ons gebracht!
  Ontwikkelen van eigentijdse leermiddelen
  Proef Brandweerchauffeur | Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan

13.15-13.45 uur  Sustainable Development Goals

13.45-14.15 uur  Instituut voor psychotrauma icm ervaringen Brandweer IJsselland (wat als nazorg tekort schiet?)
  Uniforme systematiek voor dekkingsplannen, de veiligheidsketen verbonden
  Vrijwilligers vinden, binden en verbinden
  Gevolgen zonnepaneelbranden voor de omgeving

14.00-14.30 uur  KENBRI De toekomst van natuurbrandbestrijding.

14.30-15.00 uur  Duurzaam denken en doen is de toekomst
  Inkoop: Wat heeft 10 jaar aanbesteden en samenwerken ons gebracht!
  Ontwikkelen van eigentijdse leermiddelen
  NOOVA het nieuwe missiekritische breedband netwerk voor de OOV

http://www.brandweerevent.nl
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Donderdag 13 oktober 2022 | Toelichting workshops

Beide dagen doorlopend  Buiten

Laag voortbewegen een noodzakelijke techniek, maar houdt je kleding heel!
Na de introductie van het laag voortbewegen ontstaat er veel ongewenste slijtage aan de knieën, 
kniestukken en neuzen van de laarzen. Naast het gegeven dat dit onwenselijk is, is dit ook onnodig. Wij 
gaan in op de juiste techniek van het voortbewegen zodat ongewenste slijtage voorkomen wordt.

Siemco Baaij. Samenwerking tussen CFBT-NL, Haix e.a.

12.15-12.45 uur   Zaal: Rembrandt       

Duurzaam denken en doen is de toekomst
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn een hot topic. Wereldwijd komen mensen in actie, want één ding 
is duidelijk: we moeten iets doen om onze planeet leefbaar te houden. Maar hoe kun jij als individu nou écht 
impact maken? 

Jeannette Kruijthof, senior beleidsmedewerker stafbureau Facilitair Bedrijf, VR Rotterdam-Rijnmond
Rosemarijn Loggers, strategisch adviseur en projectleider samen duurzaam, VR Brabant-Noord
Mijke Rietbroek, trainee Risicoduiding & Crisisbeheersing en lid greenteam, VR Hollands Midden 
Leonie Brouwer, portfoliomanager facilitair, NIPV

12.15-12.45 uur   Zaal: Salvador    

Database Alternatief Aangedreven Voertuigen
Sinds 2021 houden Brandweer Nederland en het NIPV de ongevallen en branden met alternatief 
aangedreven voertuigen bij. Waarom doen wij dit? Hoe doen wij dit? Maar vooral: wat kunnen wij hier 
van leren? Tijdens deze sessie nemen wij jullie mee in het project en vertellen wij welke lessen wij uit deze 
incidenten kunnen trekken! 

Frans van der Veen, brandonderzoeker & KAM-coördinator, Brandweer Gooi- en Vechtstreek
Tom Hessels, Adviseur Energie- en transportveiligheid, NIPV
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Donderdag 13 oktober 2022 | Toelichting workshops

12.15-12.45 uur   Zaal: Vincent 

Vrijwilligers vinden, binden en verbinden
Graag inspireren wij de deelnemers aan de hand van ons project Vrijwilligersagenda. Hoe zorgen we 
ervoor dat we vrijwilligers weten te vinden, hen aan ons binden en verbonden houden? Wat doen we 
met hoofdwerkgevers? Welke nieuwe vormen van vrijwilligheid hebben we uitgeprobeerd? Wat zijn ICT-
contactpersonen en hoe werf je onder gemeenteambtenaren? Neem uit deze sessie ideeën mee voor uw 
eigen organisatie. 

Karin Groenewegen, teamleider repressie, Brandweer Twente

12.30-13.00 uur   Zaal: Passe-Partout    

Ervaringen instortingen door gasexplosies (STH) (Reddingen door STH!)
Gasexplosies - instortingen - mensen vermist of niet bereikbaar! Hoe kan STH de lokale brandweer 
ondersteunen, wat mogen we van elkaar verwachten? Aan de hand van meerdere inzetten worden hiervoor 
praktijkvoorbeelden besproken. Wat biedt STH? Hoe werkt STH? Hoe werken we optimaal samen? Wat valt 
op in de praktijk? Ruimte voor discussie! 

Jenne Mul, Specialist RB (IJsselland)/ HOvD-ACB (IJsselland)/ TL STH, team Oost (brandweer Nederland) en 
Johnny van Aefst

12.15-12.45 uur   Zaal: De Stallen

De Brandweerpost bepaalt?! Regionaal verbonden, lokaal betrokken
We doen het toch samen? Waarom voelt dat dan niet altijd zo? Waarom zoeken we al zo lang naar 
verbinding tussen de regio en de posten maar blijft dit zo fragiel? Misschien wel hierdoor: als je doet wat 
je deed, krijg je wat je kreeg. Laat je in deze workshop verrassen door als manager te kijken door diverse 
brillen. Oftewel, anders kijken, meer zien.

Maarten van Ginkel, Organisatieadviseur Sqale
Geanne Vink, Organisatieadviseur Sqale
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13.00-13.30 uur   Zaal: Vincent  

Ontwikkelen van eigentijdse leermiddelen
De leidraad voorbij! Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van eigentijdse leer- en oefenmiddelen 
voor vakbekwaam blijven? Met jullie willen we uitwisselen wat eigentijdse leermiddelen zijn en wat er 
allemaal bij komt kijken om ze te ontwikkelen.   

Hesli de Laat, procesverantwoordelijke Leren en Ontwikkelen VGGM en Sjoerd Veltman, onderwijskundige 
Leren en Ontwikkelen

13.00-13.30 uur   Zaal: Salvador   

Inkoop: Wat heeft 10 jaar aanbesteden en samenwerken ons gebracht!
Tot 2010 verzorgde elk gemeentelijke brandweer zijn eigen inkooptrajecten. Als gevolg van de regionalisering 
is het inkoopvolume groter geworden en is het aanbesteden gemeen goed geworden. Veiligheidsregio’s 
hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en geïnvesteerd in het professionaliseren van de 
inkoopfunctie.  In deze sessie beschouwen we wat de afgelopen 10 jaar aanbesteden en samenwerken ons 
heeft gebracht.  

Maarten Zijp, Specialist Inkoop, Voorzitter landelijke Vakgroep Inkoop, Veiligheidsregio Brabant-Noord

13.00-13.30 uur    Zaal: De Stallen  

Proef Brandweerchauffeur | Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan
Een landelijke trend is afnemende paraatheid bij (sommige) vrijwillige posten, met name overdag. De 
veiligheidsregio’s Drenthe, Midden- en West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland Zuid hebben gezamenlijk een 
pilot uitgevoerd met de functie brandweerchauffeur. De brandweerchauffeur kon tijdelijk bijdragen aan de 
paraatheid zonder dat deze ook manschap of bevelvoerder was. Hoe is dit verlopen? Welke lessen kunnen we 
hieruit trekken? 

Niels Poorthuis, Veiligheidsregio Drenthe

13.00-13.30 uur   Zaal: Rembrandt 

Overbelasting van 112 tijdens de storm Eunice 
Op vrijdag 18 februari 2021 raasde storm Eunice over het land. Tijdens de storm raakte 112 en de 
meldkamers gedurende 2,5 uur overbelast. Om de druk op de meldkamers de verminderen, werd besloten 
een landelijke NL-Alert te verzenden. Wat kunnen we leren van deze gebeurtenis om piekbelastingen van 
112 in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen of in duur en omvang te beperken?  

Marije Bakker, onderzoeker crisisbeheersing NIPV

http://www.brandweerevent.nl


Programma Brandweerevent 2022

www.brandweerevent.nl        pagina 15

Donderdag 13 oktober 2022 | Toelichting workshops

13.15-13.45 uur   Zaal: Passe-Partout  

Sustainable Development Goals
De Europese federatie voor brandweercommandanten wil de brandweer verduurzamen. Zij gebruiken 
hiervoor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Welke consequenties heeft deze 
ontwikkeling voor ons en wat kunnen we leren van onze Zuiderburen? 

Jan Van Roey, Brandweer Zone Antwerpen
Stephan Wevers VRT
Ronald Pellewever VRT
Lissy Ouwehand VRK
Olav Strotmann VNOG

13.45-14.15 uur   Zaal: Rembrandt    

Instituut voor psychotrauma icm ervaringen Brandweer IJsselland (wat als nazorg 
tekort schiet?)
Er gebeuren dikwijls incidenten die hulpverleners op plekken brengen waar niemand wil zijn. In veel gevallen 
is een inhoudelijke evaluatie of een debriefing met TCO voldoende om een gebeurtenis of een beeld een 
plek te geven. Wat nu als incidenten stapelen, of zodanig impact hebben dat collega’s meer ondersteuning 
nodig hebben? Als hun eigen mentale veerkracht onvoldoende is? Vanuit de VR IJsselland willen we graag 
delen hoe onze ervaringen zijn met het instituut voor psychotrauma. Wij hebben de afgelopen jaren een 
aantal collega’s heel intensief begeleid in het proces van verwerking. De bijdrage die wij willen doen zal 
interactief zijn. Samen over onze ervaringen praten en zo kijken wat we kunnen verbinden.  

Fleur Wilmsen en Dirk Jan Pullen, VR IJsselland en Cyril van OS, IVP

13.45-14.15 uur   Zaal: Salvador    

Uniforme systematiek voor dekkingsplannen, de veiligheidsketen verbonden
Zes pilot regio’s hebben ervaring opgedaan met de nieuwe uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Veel 
van de systematiek ligt vast maar er zijn ook wel op onderdelen keuzes te maken. We nemen u mee in de 
eerste ervaringen, resultaten en discussies die het gebruik van de systematiek heeft opgeleverd.  

Hans Foekens
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14.00-14.30 uur   Zaal: Passe-Partout  

KENBRI
De toekomst van natuurbrandbestrijding.

13.45-14.15 uur   Zaal: De Stallen   

Gevolgen zonnepaneelbranden voor de omgeving
Zijn branden met zonnepanelen een risico voor de omgeving? Wat zijn kenmerken van rook en depositie 
van zonnepaneel branden en welke inzichten hebben brandexperimenten opgeleverd in het kader van 
brandverloop bij zonnepanelen? 

Niels van Veen, RIVM

13.45-14.15 uur   Zaal: Vincent 

Vrijwilligers vinden, binden en verbinden
Graag inspireren wij de deelnemers aan de hand van ons project Vrijwilligersagenda. Hoe zorgen we 
ervoor dat we vrijwilligers weten te vinden, hen aan ons binden en verbonden houden? Wat doen we 
met hoofdwerkgevers? Welke nieuwe vormen van vrijwilligheid hebben we uitgeprobeerd? Wat zijn ICT-
contactpersonen en hoe werf je onder gemeenteambtenaren? Neem uit deze sessie ideeën mee voor uw 
eigen organisatie. 

Karin Groenewegen, teamleider repressie, Brandweer Twente

14.30-15.00 uur   Zaal: Rembrandt  

Duurzaam denken en doen is de toekomst
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn een hot topic. Wereldwijd komen mensen in actie, want één ding 
is duidelijk: we moeten iets doen om onze planeet leefbaar te houden. Maar hoe kun jij als individu nou écht 
impact maken? 

Jeannette Kruijthof, senior beleidsmedewerker stafbureau Facilitair Bedrijf, VR Rotterdam-Rijnmond
Rosemarijn Loggers, strategisch adviseur en projectleider samen duurzaam, VR Brabant-Noord
Mijke Rietbroek, trainee Risicoduiding & Crisisbeheersing en lid greenteam, VR Hollands Midden 
Leonie Brouwer, portfoliomanager facilitair, NIPV
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14.30-15.00 uur   Zaal: Salvador   

Inkoop: Wat heeft 10 jaar aanbesteden en samenwerken ons gebracht!
Tot 2010 verzorgde elk gemeentelijke brandweer zijn eigen inkooptrajecten. Als gevolg van de 
regionalisering is het inkoopvolume groter geworden en is het aanbesteden gemeen goed geworden. 
Veiligheidsregio’s hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en geïnvesteerd in het 
professionaliseren van de inkoopfunctie.  In deze sessie beschouwen we wat de afgelopen 10 jaar 
aanbesteden en samenwerken ons heeft gebracht.  

Maarten Zijp, Specialist Inkoop, Voorzitter landelijke Vakgroep Inkoop, Veiligheidsregio Brabant-Noord

14.30-15.00 uur   Zaal: Vincent 

Ontwikkelen van eigentijdse leermiddelen
De leidraad voorbij! Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van eigentijdse leer- en oefenmiddelen 
voor vakbekwaam blijven? Met jullie willen we uitwisselen wat eigentijdse leermiddelen zijn en wat er 
allemaal bij komt kijken om ze te ontwikkelen.   

Hesli de Laat, procesverantwoordelijke Leren en Ontwikkelen VGGM en Sjoerd Veltman, onderwijskundige 
Leren en Ontwikkelen

14.30-15.00 uur   Zaal: De Stallen

NOOVA het nieuwe missiekritische breedband netwerk voor de OOV
NOOVA is de toekomstige vervanger van C2000. Het netwerk wordt gerealiseerd op basis van een Europese 
standaard 3GGP. Het netwerk is adaptief en groeit dus mee met de wensen van de gebruiker. Het netwerk 
ondersteunt ons bij de mobiele informatiebehoefte. Het toekomstige mobiele verkeersplein voor data, geo, 
video en spraak voor de OOV.  

Martin Meijer, NIPV
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