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10.00 – 10.15   Welkom & veiligheidsbriefing 

10.15 – 11.30  Introductie First Responder 

11.30 – 12.00  Klant aan het woord  

 

12.00 – 12.45  Lunch  

 

12.45 – 13.00  Uitgifte PBM’s, groepsindeling en richting oefenplaat  

13.00 –15.30  Demonstratiecarrousel 

15.45 – 16.30  Paneldiscussie  

16.30 – 17.30  Afsluitende borrel 

 

Programma 
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Inhoud presentatie  

• Bedrijfscontinuïteit: van dreigingen naar de juiste voorbereiding 

 

• First Responders: tussen BHV en Brandweer 

 

• Opleiding First Responder (content) 

 

• Juridisch kader voor aanwijzing bedrijfsbrandweer 

 

• Gevaar van niet-aangewezen bedrijfsbrandweren 

 

• Vragen / Discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bedrijfscontinuïteit: 

 

Van dreigingen  

naar de juiste voorbereiding 

 



Ontwikkelingen en Dilemma’s 

• Beoordeling risico’s en takenpakket noodorganisatie 

    Risicobewust optreden 

    Bevorderen vaste installaties 

• Toezicht en handhaving 

    Verantwoordelijkheid bij industrie 

    Aansprakelijkheden management + stafadviseurs 

• Eisen aan mensen en middelen 

    Specifieke en verzwaarde opleidingen 

    Grijs gebied tussen BHV en bedrijfsbrandweer 

• Beschikbare menskracht 

    Beperken opleiding- en oefenbelasting 

     Afname door toenemende automatisering 



Primaire “drivers” inrichting noodorganisatie 

• Omdat het moet: wetgeving (art 31 WVr, 5 Arbowet, BRZO) 

  
 

 

• Omdat het onderdeel is van de branche richtlijnen 

 die het bedrijf volgt (NFPA, BS, etc) 
 

 

 

• Omdat het onderdeel is van de assurantieportefeuille 
 

 

 

• Omdat het bedrijf het wenst: MT-keuzes. Bijv. i.v.m.  

     continuïteitsborging, als onderdeel van het veiligheidsimago  

     of ter versterking van een veilige werkomgeving 
 

 

 



De allereerste vraag: waar ben je bang voor? 
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Dreigingen: “klassieke drie” 

Brand 
 
 
 
 
 
Lek 
 
 
 
 
 
Plof  
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Dreigingen: overig (maar niet minder relevant…) 

Wat is de  
maat voor  
mijn bedrijf 



2e vraag: betekenis van bedreigingen voor bedrijf 

Financieel  
 
 
 
Slachtoffers  
 
 
 
Milieu  
 
 
 
Imago 
 
 
Aansprakelijk- 
heid  
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3e & 4e vraag: waarderen en prioriteren 



Keuzes maken 

• Veiligheid personeel, contractors, gasten en buren 

• Continuïteit 

• Kosten & schade 

• Kaders & aansprakelijkheid 

• Imago & Reputatie 
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Keuze 

Kans 
Effect 

Risico 



5e vraag: welke maatregelen neem ik 

Groep 1: Maatregelen om risico’s weg te nemen of te mitigeren (proces re-design, 
beter gebouw / constructie, aanleg installaties) 

 

Groep 2: Maatregelen om effecten van risico’s beheersbaar te houden (opbouw 
reputatie, continuïteit, accepteren in eigen vermogen, overdoen aan anderen, 
verzekeren) 

 

Groep 3: Maatregelen om eigen organisatie gereed te maken om te kunnen 
optreden bij de maatgevende risico’s: 

- Omvang, taakstelling en beschikbaarheid van de groep 

- Uitvalslocatie + ondersteunende locaties 

- Spullen, materieel, voertuigen, speciale hulpmiddelen  

- Persoonlijke beschermingsmiddelen 

- Kennis en vaardighedenniveau (opleidingen, oefening en training) 



Opleidingen in de noodorganisatie 

Kennis en vaardighedenniveau (opleidingen, oefening en training) 

Middelen 

 

BHV----First Responder----Aangewezen Bedrijfsbrandweer---Overheidshulpdiensten 



Maatregelen: Toegeruste noodorganisatie 

 

Taak 
Organisatie 

Balans 

Ambitie 
Mogelijkheden 



Passende en Toegeruste bedrijfsnoodorganisatie 

 

 

 

First Responders:  

tussen BHV en brandweer 

 



First Responder 

• Arbowet:  Verplichting 

a. Veilige werkomgeving: ook bij ongewenste gebeurtenis 

b. Deskundige bijstand (BHV): beperken gevolgen 

 (EHBO, alarmering, evacuatie & gidsen, beperken/bestrijden) 

 

• Wet Veiligheidsregio’s: Aanwijzing bedrijfsbrandweer 

 a. Beheersen bijzonder gevaar 

 

Complexiteit en Risico 

  BHV Brandweer 

Effectieve & 
doelmatige 

noodorganisatie 

Plicht 

First Responder 

Plicht 



Wat moet, kan en mag 
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Wet:Moet 
 
 

Bedrijf: Kan & Wil 
 
 
 
 

Mag dit? 



Taakstelling Noodorganisatie 

Regulier werk Incident 
Opruimen & 

herstel 
Regulier werk 

BHV Redden Stabiliseren & bestrijden 

Bedrijf: Respecteren Arbo-wet 

Brandweer:  
uitzondering indien taak vereist 

Gidsen Blussen 

Afschermen 



Keuzes maken 

Risico’s Scenario’s Taken 
Taak-

toewijzing 
Toegerust 

 Analyse langs de volgende keten: 

Beeld 

Wat nodig? 

•Verkennen 

•Redden 

•Warm Gidsen 

•Beperken/ Beheersen 



Mogelijke taken First Responder 

EHBO 
Verkenning en 

alarmering 

Ontruiming en 

evacuatie 

Incident-

beheersing 
BHV 

First 

Responder 

EHBO, 

volgens 

Oranje 

Kruis 

Gidsen warm 

zone + meten 
Redden 

Stabiliseren 
incident en 

voorbereiden 

inzet 

+ + + + 

Aanvullende 

werkzaamheden 

(hot zone) 

Manschap 

Aanvullende 

werkzaamheden 

(hot zone) 

+ + 



Toegeruste noodorganisatie 

Kennis en vaardighedenniveau (opleidingen, oefening en training) 

Middelen 

 

BHV----First Responder----Aangewezen Bedrijfsbrandweer---Overheidshulpdiensten 



Opleiding  

First Responder 



Noodorganisatie 

• Risicoanalyse 

• Takenpakket 
BNO 

• Ambitie 
management 

Omgeving 

• Organisatie  

• Opleiding 

• Materieel/ 
materiaal 

Mensen/middelen 

• Maximale veiligheid: 
• Duidelijke taakstelling 

• Juiste opleiding bij taak 

• Taakspecifiek 
oefenprogramma 

• Juiste middelen om taak 
uit te voeren 

Toegerust 



Risico-indeling 

 
Cold Zone 

 

 
Warm Zone 

 
Hot Zone 

First Responder: 
“Risicomijdend optreden” 

Brandweer: 
“Risicozoekend optreden” 



Rol First Responder 

In de beginfase van een incident veilige en adequate acties ondernemen om: 

• Personen in veiligheid te brengen of te redden; 

• Verdere escalatie van het incident te voorkomen (bestrijden/stabiliseren). 

 

Bij aankomst van de brandweer: 

• Zorgen voor een juiste overdracht van het incident; 

• Ondersteuning aan ploegen door o.a. gidsen, opbouwen bluswatervoorziening. 



Opleidingsprogramma First Responder 

Onderwerp Belasting 
Functie FR 
Risico herkenning & basis incidentbestrijding 
 

24 uur (3 dagen) 

Adembescherming 16 uur (2 dagen) 

Meten 8 uur (1 dag) 

Risico’s in industrie/ 
Optreden bij OGS 
 

8 uur (1 dag) 

EHBO/Levensreddend handelen 
 

24 uur (3 dagen) 

Scenariotraining/ 
Examentraining 
 

8 uur (1 dag) 

Proeve van bekwaamheid 
 

8 uur (1 dag) 



First Responder vs Bedrijfsbrandweer Manschap 

First Responder Bedrijfsbrandweer Manschap 

Duur 96 uur (12 dagen) 167 uur (20 dagen) 

Doel Effectief risicomijdend optreden  

Niet aangewezen bedr. brandweer 

Effectief risicozoekend optreden 

Aangewezen bedr. brandweer 

Focus Maatwerk: risico & taakgericht Geënt op industriële omgeving 



Bedankt voor uw aandacht! 
 

Vragen opmerkingen? 
 

Guiding you to a safer future 
 

 

 

 



Stellingen 



First Responder vult het gat tussen basis BHV en 
manschap industrie 



 Technologie kan de risico nemende hulpverlener: 

a. Over de grens brengen    

b. Veilig en verantwoord laten werken 

c.  Vervangen  



Risicomijdend optreden is een utopie 



De First Responder is een reëel alternatief voor een 
vrijwillige bedrijfsbrandweer 


