
Masterclass #Brandweercanon 

Vensters voor een vergetende 
organisatie 

Wendy Kiel, Gerard Koppers, Gerard Bouwmeester, Ed Oomes   

twitteren #Brandweercanon 



Programma Masterclass 

• Voorstellen: Team 
Brandweercanon 

• Inleiding: Het begin, het 
idee en de eerste 
beschietingen. 

• Vensters 
– Marbon: Gerard Koppers 
– Motorkade: Ed Oomes 
– Moerdijk: Wendy Kiel 
– Kernhaven: Gerard 

Bouwmeester 

• Afsluiting: Hoe nu verder? 

twitteren #Brandweercanon 



De aanleiding 

• Brand Koningkerk Haarlem 
• Tijdcompressie 
• Maatregel in CBPS: 

Automatische opschaling 
• Signalen uit VRK dat die 

maatregel verdwijnt: 
– Achtergrond onbekend 
– Nog nooit gebruikt 

• Vergetende organisatie: 
noodzaak om pakket 
betekenisvolle incidenten te 
registreren 

• = Brandweercanon 

twitteren #Brandweercanon 



Het idee 

• Verzamel betekenisvolle 
incidenten voor de brandweer 

• Analyseer die op belangrijke 
leerpunten 

• Presenteer die in Vensters: 
ingangen in relevante historie 
voor de brandweer 

• Het gaat dus verder dan 
geschiedschrijving 

• Feitelijk een vorm van 
sensemaking; duiding en 
instructie. Bijvoorbeeld 
– Heranalyse (NTSB / NASA) 
– Koppelen van incidenten 
– Persoonlijke insteek 

Hunebed 

Euro 
twitteren #Brandweercanon 



De eerste beschieting 
• Lijst Koppers 

gebruikt om eerste 
schifting te maken: 
– Marbon is de start; 

moderne incidenten 

– Risico’s voor 
brandweermensen, 
lijst met LODD 

– Presenteren als 
vensters, zoals de 
canon van Nederland 

• Doel was: Veiliger 
Brandweer 

Marbon 

Kelders 
twitteren #Brandweercanon 



De tweede beschieting 

• Team Brandweercanon 
aangevuld met Gerard 
en Gerard 

• Herziening van de 
eerste lijst: o.a. 
incidenten toegevoegd 
met maatschappelijke 
effecten 

• Discussies over vorm en 
principes van 
canonisering 

twitteren #Brandweercanon 



De derde beschieting: observaties 
• Veel maatregelen worden pas getroffen na zware ongevallen: eerste 

hoogbouwbrand, eerste chemische brand, eerste hotelbrand 
 

• Als je de serie vensters beschouwt, zie je op hoofdlijnen twee 
drivers voor ontwikkeling: 
– Er zijn de Black Swans: incidenten die vooraf (vrijwel) niemand 

voorspeld had en die niet nogmaals zouden moeten plaats vinden. 
• Zoals 9/11, in eigen land vuurwerkramp 

– En er zijn de incidenten die de heersende veiligheidsopvattingen 
doorbreken en aanleiding geven om nu wel maatregelen te treffen 
• Zoals brand Hotel Polen 

• Gelukkig maken beide soorten de samenleving sterker  
– = Antifragile concept (≠ resilience, dat is veerkracht / bounce back)) 

 
• Wordt de brandweer er ook sterker van?  

– Deels wel: nieuwe technieken en procedures zoals OGS 
– Deels niet: weinig nieuwe tweede orde concepten wat leidt slechts tot 

verschuiven van grens standaards en afwijkingen, niet van oplossen. 
twitteren #Brandweercanon 



De vierde beschieting: Vensters 

Vensters vandaag 

Ter illustratie van wat je 
allemaal met vensters kan doen: 

• Marbon 

 

• Motorkade 

 

• Moerdijk 

 

• Kernhaven 
 

 

 

Vensters straks? 

• Acetyleenfles 

 

 

 

 

• De Burgemeester 

twitteren #Brandweercanon 



MARBON 

Of hoe de brandweer 

in één (rot)klap  

volwassen werd…. 

Gerard Koppers 

Oktober 2014 



(Roerige) jaren zestig 



 jaren 

zestig 

8-1-1962 Harmelen 16-2-1963 C&A  

Amsterdam 

15-10-1967 Danlon Emmen 



Jaren zestig 

 
 

 
 

3-4-1968 Weesp 

3-4-1968 Weesp 

30-12-1968 

Rembrandtplein 

5-12-1970 

Amstelstraat 



Jaren  

zestig 

 

 
 

4-1-1966 

Feyzin Fr. 
8-3-1968 

Sikkens 

Sassenheim 

8-3-1968 Sikkens Sassenheim 

13-1-1968 Pakhoed 

20-1-1968 Shell 

Rotterdam 



 
 Jaren 

zestig 
Jaren  

zestig 

12-12-1968 

Diane bij 

Mobil Oil 

30-1-1969  

AGA Distelweg 

19-11-1969 

Comos 

26-12-1969  

De Ruyterkade 



Oefening Marbon 

7 november 1968 

Explosie Marbon 

Resinafdeling 

26 november 1968 

 

(Veilige) 

Jaren zestig 



10 augustus 1971 



Business 

As usual 

 



1972: eerste  

risico-analyse 



Brandweerkennis: Handleiding  

voor de brandweer anno 1955. 

Chemische kennis: Bescherming 

Bevolking tegen Nucleaire- Biologische- 

en Chemische oorlogsvoering anno 1959 



Na Prinsenbeek: 

HV’s en SB’s 

 

1972 Interschutz 

 

25-8-1972 Prinsenbeek 



Juli 1974:  

ontwerp  

Nota HVOR 

1-6-1974 

Flixborough 

7-11-1975 DSM 



1976: OGS 

1978: regio’s 

1982: RBA 



Grote en kleine chemische rampen 

10-7-1976 Seveso 11-7-1978 Los Alfaques 

28-4-1981 Mobil Oil 

19-11-1984 

Mexico City 



1982: standaard-TS6 

1988: dompelpompen 

1983-1988 Reorganisatie rampenbestrijding 

1988 Procedure brandweerbijstand 



26-4-1986 Tsjernobyl 6-7-1988 Piper Alpha 

11-6-1987 Oiltanking 
30-6-1992 Lijnden 



8-7-1992 Cindu 8-7-1992 Cindu 

8-7-1992 Cindu 

8-7-1992 Cindu “Ramp 

die geen 

ramp  

was”. 



1992 Handleiding Brandweerzorg 

1996 Leidraad Brandweercompagnie 



8-4-1994 

Eurofil  

28-2-1996 CMI 

30-7-2004 Gellingen 

13-5-2000 Enschede 

steeds 

nieuwe 

soorten 

risico’s 



11-12-2005 Buncefield 11-12-2005 Buncefield 

9-9-2010 Bonaire 5-1-2011 

Moerdijk 



22-2-2011 Diergaarde 

17-8-2012 Oiltanking 

29-9-2012 Schiphol 



 

Marbon 

1971 

Oiltanking 

2012 

43 jaar later…. 



Conclusie: 

 

Er is veel geleerd 

Er is veel gebeurd 

 

Als de politiek maar wakker geschud wordt, 

desnoods met een (rot)klap! 





Het horloge van Bert 

Over de psychologie van de 
brandbestrijding 



Start: Motorkade 1995 



Het horloge van Bert 

• Identificatie in VU; maakt 
bewust van mens-kant van 
brandbestrijding. 

• Psychologie van de 
brandbestrijding. Zoals: 
– Traumazorg 

– Besliskunde (teams; structureren 
en BOB) 

– Besluitvorming onder tijdsdruk 
(RPD) 

• In diverse onderzoeksrapporten 
komt menselijk gedrag als factor 
voor zoals bij de  Koningkerk en 
De Punt 



Enkele voorbeelden uit rapporten 

De Punt 2008 

• Elke ploeg zou hetzelfde gehandeld 
hebben en overkomen zijn 

• Vermijdbaarheid: verander het 
systeem 

• Unintentional blindness = blindzicht 
– Je ziet niet waar je niet naar zoekt 

– Ervaring zit soms in de weg; hoe ga je 
om met afwijkingen van de standaard? 

– Situational awareness 

• Tunnelvisie bij leidinggevenden: op 
de stoel van de ander gaan zitten 

 

Unintentional blindness 



De Koningkerk 2003 
Tijdcompressie en plan continuation bias 

“Het doorzetten van een binnenaanval in dergelijke 
omstandigheden is nutteloos en moeilijk te verantwoorden” 

 

“De stress die opereren in crisissituaties oplevert, leidt tot een 
perceptie van tijdscompressie en (mede daarom) tot een beperking 
van het menselijk vermogen om tot een hernieuwde 
situatiebeoordeling te komen. Een eenmaal gekozen inzettactiek 
kan daardoor buitengewoon moeilijk worden losgelaten”. 

 

Verschil tussen kloktijd en belevingstijd (flow) 



Koningkerk: Tunnelvisie en RPD 

“Op het moment dat de binnenaanvallen werden afgebroken en 
de OvD voor zichzelf terecht de conclusie trok dat de kerk niet 
meer te behouden viel, werd door hem onvoldoende in tijd en 
ruimte gedacht”. 

 

“Een eerste inzetbeslissing wordt altijd ‘intuïtief’ genomen, dat 
wil zeggen dat de beslissing gestuurd wordt door 
situatieherkenning, gebaseerd op de beschikbare ervaring. 
Onder tijdsdruk zal altijd worden teruggegrepen op datgene wat 
standaard is”. 

 



Motorkade 1995 

• De verloop van de brandbestrijding komt overeen met de 
wijze waarop dit binnen Amsterdam gebruikelijk is 
(Blindzicht) 

• De aanvalsploeg komt moeizaam binnen en gaat met 
halflege AB naar binnen (Tijdcompressie) 

• Onderzoek of het mogelijk is om betere 
informatievoorziening te verstrekken aan de hele ploeg 
om de risico’s voor een binnenaanval beter te kunnen 
inschatten (Situational awareness) 

• Onderzoek of de huidige structuur van leidinggeven en 
coördinatie dient te worden aangepast, zodat de eerste 
bevelvoerder sneller wordt ontlast van zijn dubbele taak. 
(Situational awareness) 



De mens is kwetsbaarheid in het 
systeem 



Maar je wilt mensen niet laten vallen 

Dus heb je vangnetten nodig: vergevingsgezinde 
infrastructuur die fouten niet afstraft 



De limiet van expertise 
– De mens is feilbaar: heeft onvoldoende kennis, onvoldoende 

ervaring en / of is irrationeel (blijkt dan altijd achteraf) 

– Ongevallen worden niet veroorzaakt door menselijke fouten; 
menselijke fouten veranderen de kans op een ongeval. 

– Systeembenadering: Zoek naar kwetsbaarheden en bouw er 
een vangnet om; ‘vergevingsgezinde infrastructuur’. 



Functies van vangnetten 
• Vijf beheersfuncties in repressief 

veiligheidsmanagement 
– Beheersen van irrationeel en automatisch gedrag 

– Richting geven bij omgaan met afwijkingen 

– Zorgen voor adequate leiding 

– Beheersen van incidentmanagement 

– Managen van tijd 

 



De Sturingsdriehoek 

Ervaring 

Kennis Leiderschap 

Standaard 

Standaard 

afwijking 

Inhoud 

Structuur Directief 

Coachend 

Situational 

Awareness 

Continuïteit 

Crisis 

Afwijking 



Ervaring 

Kennis Leiderschap 

Standaard 

Standaardafwijking 

Situational 

Awareness 

Afwijking 

Vangnetfuncties in de sturingsdriehoek:  
aanzet tot een systeembenadering rondom 

menselijk falen 



De vangende organisatie: veilig gevoel 



De Brandweercanon gaat niet alleen over een ver verleden, 

we kunnen ook leren van de incidenten van gisteren 



WE MOETEN HET IMPACTGEBIED 
VAN EEN INCIDENT MANAGEN 

Leren van de incidenten van gisteren  

De impact van een incident 
op een 

hulpverleningsorganisatie 
en zijn medewerkers 



De zoektocht naar het impactgebied, waar het begon….. 







Brongebied Effectgebied 

Impactgebied 
Beeldvorming en  meningsvorming over het incident 
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EEN INCIDENT HEEFT DUS NIET ALLEEN EEN BRON- EN 
EFFECTGEBIED, MAAR MOGELIJK OOK EEN 

IMPACTGEBIED 

IMPACT BIJVOORBEELD OP: 
• HET IMAGO; 
• DE BEDRIJFSVOERING/ORGANISATIE; 
• OP MEDEWERKERS; 
• OP DE DOELEN/PRODUCTEN; 
VAN EEN HULPVERLENINGSDIENST. 



Is dat nieuw een impactgebied? 
 

Leren van de incidenten van gisteren 

Maar het is wel veranderd: 
- tijdens incident 
- niet meer alleen traditionele media 
- komt meer op je af dan je denkt 
 

Nee, een impactgebied is niet nieuw. 



1977 

1996 

2000 

2005 

2006 

2011 

Eerste inspectieonderzoek (voor derden)  
Brand Hotel Polen 

Herculesramp 

Enschede 

Oprichting Onderzoeksraad 

Oprichting Twitter 

Brand Moerdijk 

2013 Brand Leeuwarden 

Groot aantal onderzoeken van alle 
tijden 
 

  
Impactgebied 
‘tijdens en na 
incident’ 

2014 Explosie Diemen 

Impactgebied 
‘na incident’  

Tijdens een incident 
ontstaat een netwerk 
waarbinnen mensen 
direct op het incident 

en elkaar reageren 

Tijdens een incident 
wordt vanuit 

traditionele media 
gecommuniceerd over 

het incident 



Herculesramp 

Al binnen een dag werden vele vragen gesteld 
over de hulpverlening. 

 

Twee dagen na de ramp kondigde de 
Eindhovense burgemeester een informatiestop 
af.  



Vuurwerkramp 

• Alarmering rond 15:00 uur, eerste bericht ANP 
16:17 uur. 

• Even na 22:00 uur besluit NOS de uitzending van 
het songfestival af te breken, zodat ze meer 
mogelijkheid hebben voor rechtstreekse 
berichtgeving. 

• In minder dan een etmaal veranderde het stadhuis 
van Enschede in een hectisch mediacentrum. 

• In eerste etmaal na de ramp is de informatiestroom 
nog summier. De pers is aangewezen op 
persconferenties en straatinterviews. 



Eerste alarmering: 14:27 uur 

Moerdijk 



Brand Leeuwarden 

Suksawat bracht afgelopen weekend nieuws, 
hielp de autoriteiten, steunde, informeerde en 
toonde bovenal betrokkenheid. Daarmee bereikte 
ze zaterdag en zondag ruim 3,5 miljoen 
twitteraccounts via haar eigen posts, retweets of 
mentions van anderen, had ze 62.000 bezoekers 
op hun site, kreeg ze er ruim 6000 volgers bij op 
Twitter en 10.000 extra likes op Facebook waar 
hun berichten soms wel 4500 keer gedeeld 
werden. 



Explosie Diemen • 15:41 Eerste alarmering 

• 15:46 Tweets over incident 

• 15:58 Eerste tweet RTV NH 

• 15:58 Eerste tweet AT5 

• 16:20 Livestream via AT5 

• 16:27 Eerste tweet Parool 

• 16:33 Eerste tweet Gemeente Diemen 

 

#Diemen 

16:20 Slachtoffers onder het puin? 

16:22 Al dan niet opzettelijk veroorzaakte gasexplosie   

16:35 SIGMA opgeroepen 

16:39 Er gaan hier geruchten over een zelfmoordpoging 

16:47 Volgens de eerste berichten zijn er in Diemen zeker vier gewonden 

16:51 XTC lab ontploft Diemen heftig 

16:52 Iemand rook al een half uur gas 

16:53 Politie bevestigt gewonden in Diemen. Niet bekend hoeveel. 

 Verwarrend. 

17:06 Persoon door de lucht geslingerd door de explosie. 

17:07 Aan de bemanning van de diverse ambulances wordt gevraagd bij hun voertuig te blijven. Er 
 is instortingsgevaar. 

17:07 Nog steeds gitzwarte rookwolken aan de achterkant van de flat in Diemen. 





Daarom:  
tijdens het incident alert zijn op ontstaan impactgebied. 





De Brandweercanon gaat niet alleen over 

een ver verleden, we kunnen ook leren van 

de incidenten van gisteren 

We moeten op zoek naar het 
mogelijke impactgebied van 
een incident en dit actief 
managen! 



AAN DE SLAG 

Het brandweerverleden als (leer)middel 

Gerard Bouwmeester – Universiteit Utrecht 



 



Venster 

Maandag 16 augustus 2004: 

 

“Het belang van veiligheid bij het werken bij de 
brandweer wordt aan een beginnende 
brandwacht uitgelegd door middel van het 
wijzen op een gedenkteken voor een niet lang 
daarvoor omgekomen collega.” 

 



Van incident naar lessen 

• Aug. 2001 Regionaal/intern onderzoek 

• Feitenrelaas & implicaties 
 

• Dec. 2002 IOOV-onderzoek 

• Heranalyse & aanbevelingen BZK, 
NVBR, VNG, SZW 
 

• Juli 2003  Justitieel onderzoek 

• Aansprakelijkheid 



Metaniveau 

[1] Wat is er gebeurd, wie deed wat? 

 

[2] Hoe kunnen we voorkomen dat het nog  
  een keer gebeurt? 

 

[3] Wat kunnen we leren van dat leerproces? 

 



De vertekening van terugkijken 

 

Wat in je jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg 
van een voorval op latere leeftijd. 

- Marten Toonder 

 

 





 





Ceci n’est pas le canon 



Overwegingen 

1. We leren het best van incidenten die voor 
ons (verteller / doelgroep) betekenisvol zijn. 

 

2. ‘Betekenisvol’ is niet intrinsiek, maar hangt 
(o.a.) af van identificatie en momentum.  



Identificatie 

• Fysiek / geografisch nabij  

• Sociaal nabij 

• Misschien ook: nabij te maken  storytelling / 
storifying / verhaleren? 

 



Momentum 

• Wanneer staan mensen open voor leren? 

 

>> introductieperiode 

>> opleiding 

>> als iets een ‘hot topic’ / actueel / in het nieuws is 

 



DIY: canon 

Denk mee over de Brandweercanon(s): 

- Welke lessen willen we leren? 

- Welke incidenten doen er volgens ons toe? 



Canon: Het vervolg 

Canon Nederland: doorontwikkelen 

• Eerste selectie incidenten 
(en DIY Canon) staat op 
www.brandweercanon.nl 

• Team Brandweercanon 
gaat eerste fase 
evalueren 

• Expertmeeting om te 
bezien wat volgende 
stappen zijn 

• @brandweercanon voor 
incident van de dag 

DIY Canon: Leermiddel eigen ploeg 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                         

                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Meer informatie, zie: www.brandweercanon.nl  

 

 

 

 

http://www.brandweercanon.nl/

