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PERSBERICHT
Branchevereniging reageert op resultaten onderzoek De Punt

NVBR: Focus op Lerend Vermogen
Op 9 mei 2008 kwamen drie brandweermannen om het leven in een grote botenloods in
Yde (De Punt). De drie probeerden via een binnenaanval de brandhaard te bereiken, toen
zij werden overvallen door een plotselinge branduitbreiding. De Onderzoeksraad Voor
Veiligheid heeft vandaag de resultaten van het onderzoek naar deze noodlottige brand
gepresenteerd. De Raad concludeert dat de brandweer de gevaarsituatie vooraf niet heeft
herkend waardoor men door de rookgasexplosie is overvallen. Tevens geeft men in het
onderzoek de noodzaak aan de kennis over rookgasexplosies toe te voegen aan de les- en
leerstof. De NVBR onderschrijft deze conclusies en heeft inmiddels initiatieven genomen,
waarbij de focus wordt gelegd op het leren van incidenten en het delen van kennis.
Brandweerlieden voeren een belangrijke, soms risicovolle taak uit. Daarom is de noodzaak groot
hen optimaal voor te bereiden op hun taak en het veiligheidsbewustzijn bij brandweermensen te
vergroten. Met het programma Lerend Vermogen geeft de NVBR hier invulling aan.
Lerend Vermogen
Onze samenleving wordt steeds complexer en als gevolg hiervan zijn de eisen die aan de
brandweer worden gesteld de afgelopen jaren sterk toegenomen. De noodzaak tot het continu
verbeteren van doctrines en van het brandtechnische vakmanschap wordt onderkend. Met het
programma Lerend Vermogen heeft de brandweer het initiatief genomen een systeem op te
zetten om te leren van incidenten. Dit betekent onder andere het onderzoeken van incidenten,
het delen en borgen van de kennis die daaruit voortkomt en het verwerken van deze kennis in de
werkwijze van de brandweer.
Onderzoeken
Om systematisch kennis te vergaren is een start gemaakt met de oprichting van een organisatie
voor brandonderzoek. Hierbij doen specialistische teams binnen de verschillende regio’s
onderzoek naar oorzaak, brandverloop en het operationele optreden van de brandweer, om de
kennisontwikkeling van de brandweer te versterken. Dit wordt landelijk gecoördineerd.
Kennis delen
Tevens is er een landelijke leerorganisatie ingericht waar alle brandweerkorpsen kennis delen
met als doel om meer van elkaar te leren. 'Door beter te leren van eigen optreden neemt de
kennis en het veiligheidsbewustzijn van de brandweer toe en hiermee ook de effectiviteit en
veiligheid van het brandweeroptreden', aldus Stephan Wevers, bestuurslid van de NVBR. De
kennis die uit het onderzoek naar aanleiding van het ongeval in De Punt is voortgekomen, heeft
ook aanleiding gegeven tot het project buitenaanval, waarin alternatieven voor de risicovolle
binnenaanval worden ontwikkeld.
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Kennis borgen
De NVBR pleit verder - conform het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - voor een
bundeling van het onderwijs van de brandweer. Wevers: 'Het is van groot belang dat
praktijkervaringen van de korpsen tijdig worden gesignaleerd en op een snelle en adequate wijze
worden verwerkt in les- en leerstof, bijscholing en examinering. Wij hopen met deze maatregelen
noodlottige ongevallen als in De Punt in de toekomst te kunnen voorkomen.'
Noot voor de redactie: Voor nadere informatie of voor interviewverzoeken met Stephan Wevers kunt
u contact opnemen met Frank Huizinga van de NVBR, telefoon: 026 – 355 2916 of 06-51995205.
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