
Rood Leer 
Over de ontwikkeling van de 
leerarena bij de brandweer 
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Even voorstellen 

• Motorkade 
– Sectiechef Brandweer Amsterdam 

• Harderwijk, Enschede, Haarlem 
– Begrafenis Bijstand Team, onderzoekbegeleiding 

• De Punt 
– Lector Brandweerkunde 

• Moerdijk, Kijfhoek, Leeuwarden 
– Programma lerend vermogen 

– Rizoomes 
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Even terugkijken 

• Twintig jaar geleden grote 
nadruk op techniek, minder op 
organisatie en gedrag 

• Overgevoeligheid paradox en 
kwetsbaarheid paradox: 
maatschappelijke impact van 
incidenten neemt toe 

• Toenemende juridisering van 
incidentonderzoek tijdens of 
achteraf 

• Wat betekent het leer-adagium 
van de OVV hierin nog? Leren 
we nog wel?  

• En wie zijn ‘we’? 
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Even vaststellen 

• ‘We’ is een diffuus begrip. 
• Gaat over organisatie 

(brandweer) en mensen. 
• En gaat over het vak! 
• Rapporten door externen 

over incidentbestrijding zijn 
niet per definitie 
brandweeronderzoeken 

• Hoe meer multi er in een 
onderzoek staat, hoe 
minder mono leert. 

• Brandweer moet eigen 
verantwoordelijkheid hierin 
nemen, zoals met de 
leerarena. 

www.rizoomes.nl 



Eerste stappen: onderzoek ‘De Punt’ 

• Branche organiseert eigen onderzoek om als 
brandweer te leren 

• Na berichtgeving in pers zelf vraagtekens bij inzet 

• Ter plekke conclusie dat we precies hetzelfde gedaan 
zouden hebben 

• Gaat dus over hoe het systeem brandweer een 
bepaalde inzet ‘afdwingt’ 

• Individuele afwegingen zijn daarbij niet eerste insteek. 
Zoek naar vermijdbaar, niet naar verwijtbaar. 

• Aanbevelingen richten zich meer op systeem 
brandweer dan op de regio zelf (exemplarisch leren) 
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Doorontwikkeling: Leerarena Moerdijk 

• In veilige omgeving samen 
reflecteren op inzet van de 
brandweer. 

• “Wat vertel jij je collega’s als zij 
morgen worden ingezet bij 
zo’n brand?” 

• Uitkomst elke leerarena is een 
advies aan (het systeem) 
Brandweer Nederland 

• Betreft de functionaliteit van 
de brandweer, niet de 
organisatie van de brandweer 

www.rizoomes.nl 



Fruitoptie: appels en peren zijn fruit 

• Zoeken naar gezamenlijkheid 
met andere incidenten i.p.v. 
verschillen te zoeken 

• Wat zit in het systeem 
brandweer dat je belemmert 
of dat je juist helpt bij 
incidentbestrijding? 

• Nadruk op tweede orde 
leren (de goede dingen doen) 
boven eerste orde leren (de 
dingen goed doen) 
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Organisatie principes leerarena 

• Iedereen is gelijk; geen uniformen 
• Open mind; niet oordelen, vragen! 
• Geen oplossingen, leeropgaven definiëren 
• Vier of vijf thema’s in twee ronden: snelkookpan (voor de 

hoofdlijn) 
• Deelnemers uit het land: 

– Procesbegeleiders sturen discussie 
– Facilitators leggen linken met hun incident 

• Startpunt is feitenrelaas van betrokken BM / OvD 
• Tussentijds plenair terugkoppelen (bevindingen ijken) 
• Afsluiting met centrale conclusies 
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Voorbeeld leeropgaven 

Moerdijk 

• Onzichtbaarheid creëert 
onduidelijkheid; duiding en 
beeldvorming in de media 

• Ruimte voor vakmanschap en 
improvisatie; Wat is de 
identiteit van het incident? 
(Brand met OGS of OGS met 
brand?) 

• Ontwikkel situatiebewustzijn. Is 
het een standaard incident, een 
standaard afwijking of een 
afwijking? 

Kijfhoek 

• Durf grenzen en voorwaarden 
aan verantwoordelijkheden te 
stellen (oefenen emplacement) 

• Het onvoorziene voorzien; 
creëer ruimte en steun voor 
improvisatie 

• Informatiedeling en 
situatiebewustzijn. Hoe sluit de 
communicatiestructuur aan op 
afwijkingen? 
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Leerarena Leeuwarden 

• Indrukwekkende dag. 

• Goed feitenrelaas, o.a. dankzij 
gemeente Leeuwarden en 
brandonderzoekers 

• Open discussies in groepen, 
respectvol en begripsvol 

• Verhaal compleet gemaakt 

• Gemotiveerde 
brandweermensen met hart 
voor de zaak, ook bij de 
moeilijke klussen 

• Mooie adviezen op komst voor 
Brandweer Nederland: 
Friesland bedankt! 
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Daarom de leerarena 

• Grote incidenten zijn vaak duur betaald, met veel 
schade en verlies. 

• Verlies van dierbare herinneringen en 
voorwerpen, verlies van vertrouwen, soms zelfs 
van levens. 

• Het is onze morele plicht om van die incidenten 
te leren, om er nog zo veel mogelijk baten uit te 
halen. 

• Zodat we geen oude fouten meer maken, alleen 
nog maar nieuwe fouten. 
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Rood: Leer! 
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