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BrandWijzer implementeren in 
de zorg



Introductie
Uw spreker
• A.J. (Bram) Kooijmans

• Altavilla 

• Adviseur brandveiligheid

• Integraal Veiligheidskundige (HHS) 

• Afstudeeronderzoek BrandWijzer 



Programma Het programma
1. Wat is BrandWijzer

2. Aanleiding onderzoek

3. Brandveiligheidsmanagement

4. Resultaten en stellingen

5. Aanbevelingen





BrandWijzer
• Ontoereikendheid Bouwbesluit 2012

• Specifieke brandrisico’s in de zorg

• Ziekenhuizen en zorginstellingen

• “Hier moeten wij wat mee”



Zijn er nog 
vragen?



Aanleiding
• Verantwoordingsdocument BrandWijzer

• Contact met Peter Schut (Octaaf groep)

• BrandWijzer wordt verschillend toegepast

• Is dat effectief of kan het beter?



Hoe kan BrandWijzer effectief bij 
zorgorganisaties worden geïmplementeerd?



Brandveiligheidsmanagement
• Brandveiligheidsmanagement speelt een rol

• Hoe ga ik dit in kaart brengen?

• Brandveiligheidsmanagement onbekend gebied

• Volwassenheidsmodel voor doelgerichte 

brandveiligheid



“Brandveiligheidsmanagement is bij ons goed 
geregeld”



Onderzoeksmethode
• Koppeling volwassenheidsmodel en BrandWijzer

• Stuur- en expertgroep

• Drie zorginstellingen

• Ingedeeld in het volwassenheidsmodel



Volwassenheidsmodel voor 
doelgerichte brandveiligheid
• Wat moeten wij in de organisatie regelen?

• Hoe staat het er nu voor?



- Beleid en risico’s
- Maatregelen
- Procedures en regels
- Processen
- Procesmanagement
- Toerusting van medewerkers
- Meten en evalueren

- Bekendheid met beleid en regels
- Rol staf/lijn/directie

Wat moet we regelen?

Plan

Uitvoeren

Check

Bijsturen

Leiderschap



Onbewust

Reactief

Systemen in 
ontwikkeling

Systemen op 
orde

Geïnternaliseerd

1. Maatregelen na incidenten

2. Herhaling voorkomen

3. Proactief op basis van regels

4. Proactief op basis van risico’s

5. Externe partijen 
structureel betrokken

Hoe staat het er nu voor?



Onbewust Reactief Systemen in ontwikkeling Systemen op orde Geïnternaliseerd

1. Beleid en risico’s x

2. Maatregelen x

3. Procedures en regels x

4. Bekendheid met beleid en 
regels

x

5. Rol staf/lijn/directie x

6. Toerusting van 
medewerkers

x

7. Processen x

8. Procesmanagement x

9. Meten en evalueren x



Stellingen
• Voorwaarden aan het gebruik van BrandWijzer?



“BrandWijzer kan worden gebruikt om te 
voldoen aan het Bouwbesluit 2012”

Dit was de warming-up…

• BrandWijzer benadert brandveiligheid op basis van kansen en effecten
• Bouwbesluit benadert brandveiligheid op grenswaarden
• BrandWijzer is geen wettelijke verplichting, maar…



“Alleen organisaties die al risicogericht 
werken profiteren van BrandWijzer"

Onderzoeksresultaat: onjuist

• Organisaties die al risicogericht werken, profiteren er extra van
• Organisaties die niet risicogericht werken, maar wel willen, komen tot inzicht



“BrandWijzer wordt alleen gebruikt door de 
veiligheidsfunctionaris”

Onderzoeksresultaat: onjuist

• Veiligheidsfunctionaris heeft de regierol
• Omzetten resultaten in maatregelen een directie verantwoordelijkheid
• Maak gebruik van de kennis en ervaring in de organisatie



“BrandWijzer kan zonder kennis van 
brandveiligheid worden ingevuld”

Onderzoeksresultaat: onjuist

• “Aan de knoppen draaien” is moeilijker dan gedacht
• Effecten van maatregelen niet door iedere leek goed te duiden
• Verkeerde interpretatie kan tot kostenverhoging en risico’s leiden



“BrandWijzer is voor de interne organisatie, 
het betrekken van externen is 
onverstandig”

Onderzoeksresultaat: onjuist

• Betrek partijen die invloed hebben op de zorgcontinuïteit
• Informatiedeling zorgt voor toename vertrouwen
• Resultaten BrandWijzer mogen geen aanleiding zijn om te handhaven  



“BrandWijzer is een eenmalige actie”

Onderzoeksresultaat: onjuist

• Brandveiligheid is dynamisch 



Aanbevelingen
• Bepaal het startpunt en het doel van de organisatie

• Gebruik volwassenheidsmodel 

• Stel een implementatieplan op

• Regievoerder aanwijzen

• Implementeren risicomanagement 

• ”geen nood bij brand”



Aanbevelingen
• Bepaal de aanwezige basiskennis 

• Competentieprofiel (stuur- en expertgroep)

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• Betrek de hele organisatie

• Zonder draagvlak geen succes

• Betrek belanghebbenden

• Bespreek verwachtingen en behoefte met belanghebbenden



“Brandveiligheidsmanagement is bij ons goed 
geregeld”



Bedankt!
Vragen?

Postadres
Postbus 1026
5602 BA Eindhoven

Vestigingen
Materiaalweg 8A
Best

Tel (088) 23 23 500
info@altavilla.nl
www.altavilla.nl

Cypresbaan 9
Capelle a/d IJssel


