
Aan je haren uit het moeras 

Human factors in brandweerdoctrine 

 



Brandweerdoctrine 
De theorie achter het brandweervak 

• Ondersteunt de brandweer 
– Schrijft dus niet voor 
– Is ook geen procedure 

• Ondervangt menselijk falen 
– Human factors is vertrekpunt 
– Organisatorische en technische 

oplossingen in faalreductie 

• Onderstreept maatschappelijke 
positie brandweer 
– Brandweer is er meer voor de 

samenleving dan dat branden er voor 
de brandweer zijn 

• Onderkent langdurige en 
structurele inspanning 
– Andere kennisgebieden noodzakelijk 
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Programma 
 

 • Motorkade, het begin 
• Risico’s van het vak? 
• Besluitvorming onder 

tijdsdruk 
• KKGG: geen ervaring = 

geen herkenning! 
• Sturingsdriehoek 
• De Punt 
• Brandweerdoctrine 
• Kwadrantenmodel 
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Start: Motorkade 1995 
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Ontwikkeling onveiligheid 

• 1990. 3 man Huis ter Duin Noordwijk 

• 1992. 2 man Zwolle 

• 1992. 3 bedrijfsbrandweer Cindu 

• 1993. 1 man Tilburg 

• 1993. 2 man Langerak 

• 1995. 3 man Amsterdam: CCRB wil onderzoek 
naar veiligheid bij repressie 

• 1998. 2 man Harderwijk 

• 2000. 4 man Enschede 

• 2003. 3 man Haarlem 

• 2008. 3 man De Punt www.rizoomes.nl 



Plaatsing Lijst 
Koppers en 

17000 uitrukken 
A’dam in eerste 
kwadrantmodel 

 

 

 

oorzaak aantal ongevallen aantal doden

1 val 2 2

2 instorting 7 10

3 verdrinking 0 0

4 explosie 8 23

5 verkeer 3 3

6 rook 1 1

7 brand 6 13

8 electrocutie 0 0

9 overige 6 6

10 onbekend 3 8

totaal 36 66 Nils Rosmuller 2002 

2000 Eerste analysepogingen 

(Mijn lijstje toen: 23 explosie en 25 instorting) 
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1e Tool: Kwadranten onderscheid 
(NDM / RPD) 

hoge tijdsdruklage tijdsdruk

redding

schadebeperking

kwadrant 1

kwadrant 4 kwadrant 3

kwadrant 2

Goed idee, maar het werkte niet  (omdat tijdsdruk geen keuze is maar een ervaring) www.rizoomes.nl 



2e Tool RIE 2000:  
4 categorieën risico’s  

1. Wettelijke vereisten 
– Arbozorgsysteem, RIE, PVA 

2. Onverwachte gebeurtenissen 
– Besluitvorming onder tijdsdruk  

3. Kennisincidenten 
– Gevarenkaarten, opschaling, procedures 

4. Materiaal en materieel 
– Kwaliteitszorg, IKB, INK 

Horen alle vier in de doctrine. Maar: 1 en 4 zijn randvoorwaardelijk;  
2 en 3 dragen echt bij aan veiligheidsverbetering! www.rizoomes.nl 



2000: Consequenties voor brandweer 
2013: Elementen voor doctrinebouw  

 • Ervaring vergroten 

• Realistisch oefenen  

• Simulaties gebruiken  

• Selectiebeleid ontwikkelen / normstelling 

• Audio-visuele ondersteuning in opleiding 
en oefening 

• Relatie verzorgingsgebied leggen bij RIE 

Lijstje is achteraf al het begin van doctrineontwikkeling 
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De Overstap naar ARFF 2001 
brengt nieuwe inzichten 

• Grote scenario’s die weinig 
voorkomen (KKGG) 

• Overleefbare situatie creëren 
en zelfredzaamheid 
ondersteunen is ook een 
vorm van redden 

• Hoe bereid je je voor op een 
scenario dat zeer 
waarschijnlijk niet gaat 
gebeuren en waar je geen 
ervaring in gaat opbouwen? 
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Het Kwartje viel 

  
  
 Not much about 

fighting big fires 
can be learned by 
fighting small ones. 
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Besluitvorming onder tijdsdruk 

Van:  kijken – denken – 
 doen   

Naar:  kijken – herkennen – 
 doen 

 

 Wat doe je als er niets te 
herkennen valt, er geen 
ervaring is?  
– Vrachtwagenchauffeur Mt 

Blanc 

– Machinist Kanaaltunnel 
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Gewoon wegwezen, hoezo 
ervaring? 
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Gewoon wegwezen, hoezo  
ervaring? 

www.rizoomes.nl 



Fight or flight response 

• Walter Cannon 1929 
• Autonoom zenuwstelsel vuurt 

neuronen: ‘overkomt je’. 
• Casus ‘Rosmalen’ 
 
Remedie: 
• Voorbereiden op onverwachte 

situaties om f(l)ightresponse 
proberen te voorkomen 

• Trainen, oefenen, opleiden, 
bijscholen, evalueren, etc: 
Allemaal leermomenten 

• Draait om gevoel van beheersing 
situatie 
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Recognition primed decision making RPD 

• Gebaseerd op herkenning 

• Gaat om voldoende oplossing, 
niet de beste 

• Eerste indruk vaak goed 
genoeg als er ervaring is 

• Verwachtte 
incidentontwikkeling wordt 
afgezet tegen mentaal model 

• Besluitvormer wil handelen, 
actie 

• Maar ook grote valkuilen: 
tijdcompressie, tunnelvisie en 
blindzicht! 
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RPD draait om herkenning 

• Voor herkenning is een 
standaard nodig: het 
mentaal model 

• Mentaal model opgebouwd 
door: 

– Ervaring, training 

– Oefening, opleiding 

– Stereotypen, films, 
soapseries 

– Socialisatie, cultuur 

• Verwachtingspatroon 
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Mentaal model 

Lange termijn 
geheugen 

Werkgeheugen 

Verwachtte 
incidentontwikkeling 

Waarneming 

Indicatoren 

Besluit 

Bevel 

Actie 

Monitoren, ingrijpen 

Patroonherkenning 

Zoeken naar 
indicatoren 

Afstemming 
info 
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Sturingsdriehoek 1 

Ervaring 

Kennis Leiderschap 

Skill 

Rule 

Knowledge 
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Sturingsdriehoek 2 

Ervaring 

Kennis Leiderschap 

Standaard 

Standaard 

afwijking 

Inhoud 

Structuur Directief 

Coachend 

Metacognitie Resultaatverplichting 

Inspanningsverplichting 

Afwijking 
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Sturingsdriehoek 3 

Inhoud 

Structuur Directief 

Coachend Metacognitie 

Continuïteit 

Crisis 

KB 

GB 

ZGB =  1PEL 

THV / OGS PEL 

1 Cie 

2 Cie 

Worst Case 

RBP Scenario’s  

= Real case 

Basiszorg MB 
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Sturingsdriehoek 4 

Skill 

Rule 

Knowledge 

Werkinstructie 

Aandachtskaart 

Bereikbaarheidskaart 

Crisisbestrijdingsplan 

Crisisbeheersingsplan 

Aanvalsplan 

Procedures 

Structuur 

Inhoud 
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Sturingsdriehoek 5 

Skill 

Rule 

Knowledge 

Trendanalyse 

Productmeting: op koers, op tijd, op budget 

Bedrijfsvoering: schaderapporten, (bijna) 
ongevalsrapporten 

Incidentonderzoek / ongevalsonderzoek 

Eigen onderzoek, ‘leeragentschap’ 

Gestandaardiseerde afwijking, groot of bijzonder incident, 
mogelijk systeemaanpassing 

Onderzoek OOV / IOOV etc 

Onafhankelijk onderzoek als gevolg van maatschappelijke onrust 

(Bestuurlijke) verantwoording 

Ramp na de rampmanagement 

Multidisciplinair / crisis(perceptie) 

Monodisciplinair “marktonderzoek” www.rizoomes.nl 



Tussenstand fase 1 

• Veel onderzoek naar fatale 
ongevallen met veel 
aanbevelingen 

• Duidelijk dat human factors 
een belangrijke sleutel is voor 
verbeteren veiligheid 

• Diverse deeloplossingen, maar 
nog geen samenhangend 
geheel (vergetende organisatie) 

• Noodzaak tot aanboren van 
andere kennisgebieden dan 
brandweer wordt zichtbaar 
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Fase twee: De Punt leidt tot vragen 
over proportionaliteit 
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Breda 
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Montfoort 
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Veenendaal 
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Amsterdam (Enzovoorts…..) 

Brand in gebouw of gebouw in brand? 
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Conclusies na Onderzoek De Punt 
 

 

 
• Brandweermensen 

sneuvelen in bedrijfspanden 
bij binnenaanval 
– Eigenlijk nooit redding 

noodzakelijk; mentaal model leidt 
echter toch standaard tot 
binnenaanval 

• Bedrijfspanden vaak total 
loss 
– Schadebeperking zelden succesvol 

– Indirecte schade soms zeer groot 

 

• Behoefte aan stopbord 

 

 

 

 

• Behoefte aan alternatieven 
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Eerste product: kwadrantenmodel 

Offensieve binneninzet 

Offensief Defensief 

Binnen 

Buiten 

Defensieve binneninzet 

Offensieve buiteninzet Defensieve buiteninzet 

Het kwadrantenmodel: 
• Doorbreekt tunnelvisie en tijdscompressie van besluitvorming onder tijdsdruk 
• Voegt drie standaards toe aan het mentaal model naast offensieve binneninzet 
• Bestaat uit de basisvraag van proportionaliteit: offensief – defensief 
• En bevat op de andere as het centrale dilemma voor betreffende incidentsoort 
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Vraagstukken voor doctrine 

• Niet verliezen in details van incident 

– Zoals opleidingen en geoefendheid checken; zou al lang in 
jaarlijkse audit moeten zitten 

• Zoom ook eens uit: welke systeemkenmerken van de 
brandweer dragen bij aan een afwijkende situatie 

– Zoals ontbreken van unité de doctrine naast 
modulenstructuur; module is onderwijskundig concept om 
unité uit te dragen, unité vraagt ander beheersmodel 

– Zoals standaardisering van brandweerpersoneel zonder 
rekening te houden met specifieke eisen verzorgingsgebied 

– Zoals verschil brand in gebouw en gebouw in brand 

• Gelijkheid in doctrine, verscheidenheid in organisatie 
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Volgende stappen doctrine 

• Verkenning uitwerken 
– Input mentaal model 

• Borging 
– Betrekken van veld en uitrol in 

regio’s 

– Nieuwe normaliteit tegen 
vergetende organisatie 

• Onderzoek blustechnieken 
– Techniek en technologie 

• Samenwerking 
risicobeheersing en repressie 
uitbouwen 
– Kennis en leiderschap 

 

 

 

• Als je de organisatie wil 
veranderen, moet je het 
management niet overslaan 

– Munchhausen: aan haar uit moeras? 

• Wat is positie brandweer in 
samenleving? 

– Prijs is wat het kost, waarde wat je 
krijgt; wat is onze waarde? Waar 
rendeert onze euro het meest? 

– Vier criteria (uitwerken) 

• Voorzienbaarheid 

• Proportionaliteit 

• Bestrijdbaarheid 

• Veiligheid 
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Brandweerdoctrine 
De theorie achter het brandweervak 

 

 

 

 

 

 

@Rizoomes 
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