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Leeswijzer 

In het eerste deel is de aanleiding en de context van het essay aangegeven. Het volgende deel geeft 

de trends van de vrijwillige brandweerzorg in Nederland weer. De focus op vrijwilligers heeft als 

reden, dat van de 30.000 brandweermensen er 21.000 vrijwilliger zijn. De bepaling van de 

richtinggevende krachten is opgesteld met de hulp van meerdere ‘remarkable people’. Mensen die 

hun sporen binnen de brandweer verdiend hebben. De dominante krachten met hun 

bewegingsrichtingen zijn visueel in kaart gebracht en vervolgens beschreven. Dit geeft de basis voor 

twee scenario’s die de richting aangeven, waar het in de toekomst vermoedelijk heen gaat. Uiteraard 

leidt dit tot aanbevelingen voor de brandweerzorg in Nederland. Het essay sluit af met een 

literatuurlijst  
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1 Inleiding 

Om het rapport zin en inhoud te geven zijn gesprekken gevoerd met experts van de brandweerzorg 
in Nederland, Martin Mager, Rob Jastrezebski, Ed Oomes, Robbert van der Veen en Jack Ruibing, in 
de bijlage is een korte CV van deze personen weergegeven. Maatgevende trends en ontwikkelingen 
zijn doorgenomen en relevante documenten doorgesproken, zoals het document ‘De strategische 
reis van de brandweer’, aan de hand van de vraag: hoe ziet de brandweerzorg er in 2025 uit, wat 
doet de vrijwillige brandweerman- of vrouw in het kader van brandweerzorg en wat betekent dit 
voor Brandweer Nederland en voor particuliere organisaties? 

2 Algemeen 

De brandweerorganisatie 
De  brandweer kent 30.000 medewerkers waarvan het merendeel (27.000) vrijwilliger is. Ieder 
brandweerkorps valt onder het gezag van de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio 
bestaat uit alle burgemeesters in die regio. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio-besturen 
vormen een Veiligheidsberaad. De 25 brandweercommandanten vormen de Raad van 
Brandweercommandanten. De brandweer heeft nagedacht over de brandweer van de toekomst: ‘De 
Brandweer over morgen’. Daarin ligt de nadruk op meer zelfredzaamheid en een 
groter brandveiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven. De trends op de 
arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen, de individualisering en de duurzaamheid 
zijn belangrijk voor Brandweer Nederland (Brandweer Nederland, 2015)1. 
 
Particuliere organisaties 
In  Nederland zijn diverse particuliere organisaties actief op het gebied van 
brandweerzorg. Deze organisaties, waarvan Falck de grootste is, biedt 
oplossingen om onveiligheid en incidenten te voorkomen en hierop zo goed 
mogelijk voorbereid te zijn. Samen werken aan veiligheid is hun missie. Falck is al 
vele jaren actief voor brandweer, ambulancediensten, (petro)chemische 
industrie, offshorebedrijven en de maritieme sector. Wereldwijd traint Falck 
Safety Services 340.000 mensen in diverse vakgebieden, waaronder 
veiligheidstrainingen, realistische scenariotrainingen en crisismanagement. Falck 
beschikt wereldwijd over 35 trainingscentra. 
 

Mijn rol binnen de brandweerzorg 
Als ZZP-er ben ik sinds 1998 als trainer brandweerzorg actief voor de meest uiteenlopende 
opdrachten, zoals ammoniak veiligheidstrainingen, het opleiden en trainen van bevelvoerders en 
officieren van dienst. Mijn persoonlijke missie is om de mensen zelf de uitdaging te laten aangaan 
met het scenario en zichzelf. Persoonlijk leiderschap van de individuen in de groep cursisten heb ik 
standaard als uitgangspunt om veilig, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig het scenario aan te 
kunnen pakken en zodoende de cursisten voor te bereiden op de praktijk. 
 
Centrale vraag 
De brandweer wil een aantrekkelijke organisatie blijven door rekening te houden met vergrijzing, 
ontgroening en krapte op de arbeidsmarkt. De brandweer heeft steeds meer moeite om vrijwilligers 
voor de brandweer te vinden en te binden aan de organisatie. Dit is inherent aan de genoemde 
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze hebben ook gevolgen voor Brandweer Nederland en de 

                                                           
1
 Website Brandweer Nederland, datum raadplegen 6 december 2015 
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particuliere organisaties. De centrale vraag is: hoe ziet de brandweerzorg er in 2025 uit, wat doet de 
vrijwillige brandweerman- of vrouw in het kader van brandweerzorg en wat betekent dit voor 
Brandweer Nederland en voor particuliere organisaties? 

3 Relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
brandweerzorg in Nederland 

Er is onzekerheid over de bevolkingsgroei. Diverse rapporten schetsen een verschillend beeld over de 
ontwikkeling van de bevolkingsgroei. De studie ‘Nederland in 2040; een land van regio’s’ van het 
Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan, hoe de regionale behoefte aan wonen, werken en 
mobiliteit zich tot 2040 gaat ontwikkelen. Deze trend heeft uiteraard ook gevolgen voor het 
onderwijs. Integraal leren van, voor en door een mix van ouderen, mensen van middelbare leeftijd en 
jongeren stimuleert een levenslange verbinding met het onderwijs.  
 
Een belangrijke factor is de toenemende globalisering, die steeds meer invloed krijgt op de lokale 
bevolking. De wereldbevolking groeit van 6,3 miljard naar 9,3 miljard tot 2050. Azië, China en India 
worden het nieuwe machtscentrum van de wereld. Europa en Rusland ontgroenen, vergrijzen en dus 
ontvolken sterk. Door ontwikkelingen als individualisering en immigratie ontstaan er subculturen met 
nieuwe samenlevingsvormen, levensstijlen en sterk wisselende waardepatronen, aldus het rapport 
‘Nederland in 2040; een land van regio’s’. 
 
Ten aanzien van de economie is de algemene trend een internationalisering van het bedrijfsleven. 
Verder is het de verwachting dat enkele niches zich sterk gaan ontwikkelen; het gaat daarbij om 
nano-elektronica en de automotive. 
 
Het nieuwe werken heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De Nederlandse beroepsbevolking gaat 
steeds flexibeler om met werktijden en werkplekken. Het kantoor is meer ontmoetingsplek. Trends 
zijn duurzaamheid, vergrijzing en technologische mogelijkheden, zoals het virtuele kantoor. Tijd- en 
plaats-onafhankelijk werken zal deze trends verder bevorderen, meldt het rapport Leefomgeving 
2010. 
 
De verwachting is dat individualisering zich alleen maar verder zal ontwikkelen (Schnabel, 2011). 
Hierdoor staat de samenhang van een gemeenschap onder druk, het individu met behoeften staat 
meer centraal. Gelijktijdig vindt er een informalisering plaats; omgangsvormen worden losser. 
Kleinschalige, losse verbanden worden belangrijker. Dus het lokaal vrijwillig associëren, informeel en 
maatschappelijk enigszins onzichtbaar, is de trend. Dit is een individualisering op de arbeidsmarkt 
waar ook het volwassenenonderwijs rekening mee moet houden. 
 
De media spelen een belangrijke rol bij de nieuwe wereldburger. De globalisering brengt onzekerheid 
met zich mee en tornt aan de lokale identiteit en cultuur. De tegenbeweging is dan ook de 
lokalisering. Interesse voor streekproducten en het belang van de lokale gemeenschap nemen  
volgens het Centraal Cultureel Planbureau toe. 
 
Door ontwikkelingen op het gebied van ICT informatiseert de maatschappij. Het sociale en 
economische verkeer is virtueler en minder fysiek. Daardoor maakt tijd en ruimte minder uit. Voor 
veel diensten kan men overal ter wereld 24 uur per dag terecht. De rol van ICT zal in de komende 
jaren verder versterkt worden.  
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Productieprocessen die nu soms ver weg plaats vinden, zijn op termijn niet meer nodig door de 3D-
printer. Deze trend zet zich door. Volgens ramingen zijn in 2020 meer dan de helft van de 
consumentenproducten afkomstig uit de 3D-printer. Logistieke bedrijven kunnen het hierdoor 
moeilijk krijgen, evenals de retail sector (the Third Industrial Revolution, 2012). 
 
De samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving. Vanwege de complexiteit aan 
vraagstukken worden organisaties, bedrijven en overheid gedwongen om de krachten te bundelen 
en samen te werken in zogenaamde netwerken. Kenmerkend is dat hiërarchie niet meer tot gezag 
leidt, en de horizontale verhoudingen meer cruciaal worden. Door digitalisering is het netwerk op de 
hoogte van elkaars bestaan en belangen. Zo ontstaan er netwerken die op basis van behoeften op elk 
moment elkaar weten te vinden en elkaar voorzien van de gewenste informatie, producten of 
diensten. 

4 Trends en ontwikkelingen brandweerzorg Nederland 

In het algemeen kan de conclusie getrokken worden, dat de maatschappij in de 21e eeuw behoorlijk 
en in een snel tempo verandert. Zelfredzaamheid en participatie van burgers hebben aan belang 
gewonnen. Burgers krijgen en nemen de vrijheid de gewenste vorm van samenwerking te kiezen. De 
maatschappelijke trends en thema’s zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de mate van 
vrijwilligheid bij de brandweer. 
Op 19 september 2013 is door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de landelijke ‘Visie van, 
voor en door vrijwilligers bij de brandweer’ vastgesteld, kortweg aangehaald als: Visie op 
vrijwilligheid. Deze luidt: ‘Vrijwilligers zijn nu en in de toekomst de hoeksteen van de 
brandweerorganisatie. Zij vormen met hun brandweerpost de lokale sleutel naar een diepere 
inbedding van de brandweer in de lokale samenleving, waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en 
hulpverlening, maar de burgers ook helpen brand te voorkomen en te leren beperken.’ 
De genoemde trends zijn afgeleid van de landelijke visie. 
 
Trend 1. Zelfredzaamheid 
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, op de eigen 
verantwoordelijkheid in zowel fysieke als sociale domeinen als veiligheid en zorg. Dit wordt ook wel 
aangeduid als de ‘civil society’ (ofwel sociale samenhang). Het gaat hierbij om een samenleving die 
gevormd wordt door netwerken van mensen, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het algemeen 
belang. Het gaat dan met name om een inzet op onderwerpen, die voor de vrijwilligers als het ware 
‘dicht bij huis’ zijn (RBC, 2013). De brandweer heeft sinds 2011 een campagne ‘brandveilig leven’, 
waarbij brandweermensen daadwerkelijk langs de deuren gaan om voorlichting over brandpreventie 
te geven. 
 
Trend 2. Individualisering 
Traditionele verbanden zijn minder vanzelfsprekend geworden de afgelopen jaren. Gezinnen en 
andere typen samenlevingsverbanden worden kleiner. Het aantal eenpersoonshuishoudens is 
groeiend. Dit creëert mogelijkheden voor aansluiting bij andere sociale structuren. Voorheen deden 
mensen vaak vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of vanuit de kerk. Tegenwoordig kiezen 
vrijwilligers meer voor werk dat hen iets oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van sociale contacten, 
opleiding en persoonlijke ontwikkeling (RBC, 2013). De brandweer voert landelijk campagnes om de 
organisatie voor vrijwilligers aantrekkelijk te maken. Dit kent een wisselend succes. De trend is wel, 
dat de brandweer als een van origine traditionele organisatie, meer geneigd is om vanuit een trotse 
houding te laten zien wat de organisatie allemaal doet. 
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Trend 3. Veelzijdigheid 
Nederland is een sociaal actief land met een traditioneel sterk verenigingsleven en veel 
vrijwilligersactiviteiten. Het aantal vrijwilligers is constant gebleven; het aantal uren dat zij zich 
inzetten, neemt evenwel af. Er ontstaan meer losse vormen van vrijwilligerswerk in tijdelijke 
verbanden. 
Een opvallende trend is dat de diversiteit toeneemt, zowel in typen vrijwilligers als in de vorm waarin 
zij bij een organisatie betrokken willen zijn (RBC, 2013). Een trend is het ontschotten van 
politievrijwilligers, brandweervrijwilligers, Rode Kruis vrijwilligers, mantelzorgers et cetera. Dit 
vergroot ook de veelzijdigheid. Brandweer Nederland speelt hierop in met de landelijke ‘Visie op 
vrijwilligheid’. Een van de uitkomsten van deze visie is, dat de brandweer diverse typen vrijwilligers 
nodig heeft. Dus niet alleen maar de repressieve vrijwilliger, maar ook een vrijwilliger die voorlichting 
geeft en daarmee langs de deuren gaat. 
 
Trend 4. Globalisering en lokalisering 
Aan de ene kant maken technologische ontwikkelingen de wereld kleiner, aan de andere kant 
hechten mensen meer belang aan lokaal betrokken netwerken. Mensen regelen meer zaken zelf, die 
voorheen door de verzorgingsstaat werden gedaan. In zekere zin geven informele gemeenschappen 
een indicatie van de toenemende zelfredzaamheid van mensen. Zowel in informele zin als in een 
juridische vorm zoals een vereniging of coöperatie (RBC, 2013). De trend is dat Brandweer Nederland 
inspeelt op informele gemeenschappen, waarbij men (brand)veiligheid zelf regelt, zoals we die in 
Engeland kennen. 
 
Trend 5. Toenemende druk op combinatie van werk, gezin en vrijwilligerswerk 
Door bezuinigingen in de verzorgingsstaat wordt het takenpakket van individuen uitgebreider. De 
mindere welvaartsgroei en de grotere roep om zelfredzaamheid leiden ertoe dat mensen een 
toenemende tijdsdruk ervaren om werk, gezin en sociaal leven te combineren met het 
vrijwilligerswerk. Bovendien worden de eisen die organisaties aan vrijwilligers stellen groter (RBC, 
2013). De eerder genoemde landelijke ‘Visie op vrijwilligheid’ speelt in op de toenemende druk op 
vrijwilligers om diversiteit aan te brengen ten aanzien van de activiteit (specialiseren), teneinde de 
lasten te verdelen en de druk te verlagen. 
 
Trend 6. Netwerken en zelf-organisatie 
De ontwikkeling van verzorgings- naar participatiestaat maakt dat mensen meer inspraak hebben op 
verschillende terreinen. Meer mensen worden mondiger en organiseren met ‘lotgenoten’ uit hun 
netwerk zelf oplossingen voor vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Om deze netwerken van 
burgers goed te laten samenwerken met professionele organisaties, is het belangrijk dat de dialoog 
wordt aangegaan en gezocht wordt naar co-creaties. Ook op het vlak van veiligheid en 
crisisbeheersing wordt gepleit voor een omslag, waarin burgers meer als bondgenoten worden 
gezien. Door goed samen te werken kunnen problemen opgelost worden. Het stimuleren van zelf-
organisatie op lokaal niveau kan nog meer mogelijk gemaakt worden door het gebruik van ICT en 
‘social media’ toepassingen (RBC, 2013). Een gerelateerde trend is de aandacht voor de zogenaamde 
triple helix (university, industrie & government). De brandweer is zich er meer dan ooit van bewust 
dat samenwerking met kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere partners noodzakelijk is. 

5 Vaststellen van de richtingbepalende beweging voor de organisatie 

Het bepalen van de voorspelbaarheid en de impact van de trends is opgesteld na gesprekken met de 
zogenaamde ´remarkable people´ (Van der Heijden, 2005), zie inleiding. De trends hebben zij tevoren 
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doorgenomen. Ze hebben de trends gescoord op de mate van belangrijkheid (impact) en de mate 
van zekerheid (voorspelbaarheid) voor de vrijwillige brandweerman of -vrouw. 
 

Martin Mager X brainstormsessie 10 december 2015 

Rob Jastrzebski X brainstormsessie 11 december 2015 

Robbert v Veen X brainstormsessie 18 december 2015 

Ed Oomes X brainstormsessie 20 december 2015 

Rob Frek X brainstormsessie 6 januari 2016 

Trends Belangrijkheid 

 1 2 3 4 5 

1   X X X X X 

2 X X X   X X 

3  X  X X X X 

4  X X X  X X 

5   X X X X X 

6   X X X X X 

 Zekerheid 

 1 2 3 4 5 

1   X X X X X 

2 X X  X X X 

3 X  X  X X X  

4  X X X X X  

5   X X X X X 

6   X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1 Vaststellen van de richtingbepalende beweging voor de organisatie 
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Op basis van de uitkomsten van de interactie met de ´remarkable people´ (Van der Heijden, 2005) en 
aan de hand van relevante maatschappelijke ontwikkelingen, vormen de volgende relevante assen de 
basis voor de dominante krachten. 
Globalisering                                                                              versus   Lokalisering 
Toenemende druk op regulier werk en vrijwilligerswerk  versus   Zelforganisatie en zelfredzaamheid 
Veelzijdig collectief vrijwilligers(werk)                                  versus   Individualisering 
Invloed overheid                                                                       versus   Invloed markt 

6 Dominante krachten 

De volgende dominante krachten zijn in de brainstormsessie bepaald. Het is wel duidelijk dat de 
hulpverleners in de toekomst meer met minder moeten gaan doen. Dit betekent dat steeds meer de 
grenzen tussen brandweer, politie en ambulance vervagen, om het hoofd financieel boven water te 
houden. Daarnaast is het niet logisch, dat een hulpverlener geen algemene basistaken van een 
andere hulpverlener zou kunnen uitvoeren. Elke brandweerman kan nu al reanimeren. Het is ook 
duidelijk dat de overheid zich verder terugtrekt en dat de invloed van globalisering toeneemt. Een 
tegenreactie is de lokalisering. Allerlei initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. 
 
Een bepalende kracht voor scenario’s is wat private partijen en bedrijven gaan ondernemen op het 
gebied van brandweerzorg. Dus enerzijds de wettelijke taak voor brandweerzorg van de overheid en 
anderzijds de bedrijven die binnen de brandweerzorg in Nederland mogelijkheden gaan ontplooien. 
 
Een andere bepalende kracht is de toenemende (tijds)druk op vrijwilligers, die maakt dat de schotten 
tussen de diverse vrijwilligersorganisaties weggehaald worden. Het ontschotten van 
politievrijwilligers, brandweervrijwilligers, Rode Kruis medewerkers, mantelzorgers et cetera 
vergroot de veelzijdigheid. Anderzijds vereisen hoogwaardige technologie, juridisering van de 
maatschappij en certificerende instanties specialisten op allerlei gebied van hulpverlening. Dit maakt 
dat generalisten specifieke vakgebieden hebben.  
 
Hoe dan ook: de hulpverlener heeft een brede basis van kwalificaties van basisvaardigheden eerste 
hulp. Technologische innovaties binnen de brandweer en de mate van specialisatie zijn bepalende 
factoren. Dit ziet er in een schema, weergegeven op de volgende pagina als volgt uit. 
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Figuur 2 Dominante richtingbepalende krachten  

De vier scenario´s in algemene termen zijn in de bijlage ´bijschrijving van de vier scenario´s’ 
weergegeven. De twee scenario´s met de meeste impact en de grootste mate van zekerheid zijn in 
overleg met de ´remarkable people´ opgesteld (Van der Heijden, 2005). Dit zijn de scenario´s B en D, 
die in hoofdstuk 7 verder worden uitgewerkt. 

7 Scenario’s B en D uitgewerkt 

 
Het Veiligheidshuis en de veiligheidsambassadeur, de veelzijdige generalist als ambrandpol 
vrijwilliger (ABP) Scenario B (Overheid organiseert basisbrandweerzorg, 1e lijns volledig vrijwillig 2e 
lijns beroeps en vrijwillige zorg) 
 
Het is 12 februari 2025. Ed Oomes is net thuis van zijn werk als het IH (i-Pad horloge) om zijn pols 
begint te trillen. Hij is vrijwillige ABP-er van dienst en wordt als eerste gealarmeerd door de 

‘wijkveiligheidsdrone’, die een rookwolk opmerkt. Ed ziet gelijk dat het 
een geverifieerde melding betreft. Het AHS (Automatic Home System) 
geeft aan, dat er diverse melders geactiveerd zijn bij mevrouw Scheur 
(110 jaar), nog geen twee straten verwijderd van Eds huis. Nog een keer 
trilt het IH om zijn pols. De medic-pil heeft een sein gegeven aan het AHS, 
dat mevrouw Scheur een hartslag heeft van 200 en een bloeddruk van 
150 over 200. Ed, anders zo kalm, trekt wit weg. Hij schiet zijn Automatic 
Protection Suit (APS) aan en rent de deur uit. 
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In het Veiligheidshuis gaan de roldeuren automatisch open, de First Responder 
Drone (FRD)2 schiet met een noodvaart de deur uit en de lucht in naar het huis 
van mevrouw Scheur. Het Veiligheidshuis lijkt wel tot leven te komen als een 
tweede drone opstart, de zogenaamde Heavy Duty Multi Utility Vehicle3. In 
tegenstelling tot de First Responder Drone wordt de Heavy Duty Multi Utility 
Vehicle niet door een computer gestuurd maar door een beroeps ABP-er in de 
nabijgelegen stad Reuver. Ed hoort in de verte de First Responder Drone en de 
Heavy Duty Multi Utility Vehicle als 2e lijns ondersteuning aankomen. Gelukkig 
geeft zijn Automatic Protection Suit hem spierondersteuning bij het rennen. 
De ontwikkelingen bij defensie hebben hun dienst bewezen, hij is binnen 1 
minuut bij mevrouw Scheur, tegelijkertijd met de First Responder Drone. De FRD 
heeft op basis van big data de situatie geanalyseerd en adviseert Ed om het I-
FEX4 ammoniak kanon in te zetten (een blusmiddel dat onder druk ammoniak op 
het vuur kan schieten met een effectiviteit ten opzichte van water van 1:50). Ed, 
van origine een conservatief man, twijfelt nog heel even... een computer die 
hem het blusmiddel adviseert? Veel tijd om te twijfelen heeft hij niet. Hij ziet dat 
de ramen van de woning zwartgeblakerd zijn en dat het Automatic Home System 
op tilt is geslagen. 
Ed wil naar binnen rennen, echter het Automatic Protection Suit stopt met de spierondersteuning en 
geeft door trilling feedback, dat er iets aan de hand is. De Head Up Display geeft aan dat de fles 
zuurstof open is, maar dat hij zelf de Adaptive Helmet (AH)5 op moet zetten die hem van zuurstof 
voorziet. Ed weet door de vele oefeningen, dat de tweede beroeps ABP-er van dienst zijn vitals 
(hartslag, bloeddruk en saturatiewaarden) volgt, met een 3D camera meekijkt en aanwijzingen zal 
geven; hij vertrouwt hierop. 
Als Ed in de keuken van mevrouw Scheur komt, doet hij een vruchteloze poging om de keukenbrand 
te blussen met de I-FEX. Op dat moment stopt de Heavy Duty Multi Utility Vehicle voor de deur. De 
mislukte bluspoging is niet onopgemerkt gebleven. De beroeps ABP-er schakelt vanuit Reuver over 
naar de ‘steady’-modus en zijn Head Up Display geeft onmiddellijk advies. Een tweede analyse vindt 
plaats op basis van het Automatic Home System. De beelden van de wijkdrone en van de big data 
analyse van Google geven een klip en klaar inzetvoorstel voor de Heavy Duty Multi Utility Vehicle. Er 
is in het huis van mevrouw Scheur een blusmiddel nodig voor vetbrand om de vlammende kroketten 
te blussen. De beroeps ABP-er geeft door drie keer achter elkaar met zijn ogen te knipperen groen 
licht aan de computer voor de door de blusrobot voorgestelde blusmiddelen en 
beschermingsmaatregelen. Samen met de blusrobot lukt het Ed om de kroketten te blussen. 
Ondertussen is er een derde beroeps ABP-er in de cockpit in Reuver bij komen zitten. Hij stuurt de  
geavanceerde hulpverleningsrobot, de Multi Utility Heavy Rescue Angel, het huis van mevrouw 
Scheur in. Deze robot is nog geen twee weken oud en als top of the bill vanuit India geïmporteerd. 
Een tweede First Rescue Drone staat bij de deur gereed met een Automatic External Defebrillation 
Intubation System (AEDI)6  gereed. Het besturen is lastig omdat er bij de gedachtensturing nogal wat 
mis kan gaan. 
Als Ed uit de keuken komt, ziet hij hoe de Multi Utility Heavy Rescue Angel de AEDI aansluit bij 
mevrouw Scheur en hij zucht opgelucht als zijn i-Pad horloge het signaal geeft dat de AEDI contact 

                                                           
2
 https://www.youtube.com/watch?v=AJLhBVB9URs voorbeeldweergave First Responder drone 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=9_gug4GO6sg voorbeeldweergave van Heavy Duty  Multi Utility Vehicle 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=11nO8T29uq0 voorbeeldweergave I-FEX 

5
 http://www.brandweer.nl/twente/actueel/levensecht-virtueel/ voorbeeldweergave van de Adaptive Helmet 

6
 https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc voorbeeldweergave van de AEDI afgezet door een drone 

https://www.youtube.com/watch?v=AJLhBVB9URs
https://www.youtube.com/watch?v=9_gug4GO6sg
https://www.youtube.com/watch?v=11nO8T29uq0
http://www.brandweer.nl/twente/actueel/levensecht-virtueel/
https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc


Brandweerzorg 2025 in Nederland 
De betekenis voor Brandweer Nederland en voor particuliere organisaties 

 

12 
André Maranus  
Scenarioplanning    
versie: zondag 24 januari 2016 

heeft gemaakt met de Internal Medical Health Care Unit, die tien jaar geleden bij mevrouw Scheur is 
ingebracht. Ed constateert dat haar situatie stabiel is. 
Toch is hij een beetje teleurgesteld; Ed weet dat de verzekeraars weliswaar deze kennis wereldwijd 
delen, anderzijds zal de wijk op het budget gekort worden omdat er brand is uitgebroken. Ed zal nog 
eens met burgemeester Cees gaan praten of de bedrijven in dit geval niet bij willen springen om de 
schade te vergoeden. Dat is toch het minste dat je als veiligheidsambassadeur kunt doen. Overigens 
is er morgen een bijeenkomst met alle ABP-ers in het Veiligheidshuis, dus dat komt goed uit. 
Uiteraard zal Ed morgenavond na de bijeenkomst de mensen in de buurt informatie verstrekken over 
het incident en voorlichting geven over brandveiligheid, maar dat is een zorg voor morgen. 
 
Private marktpartij gespecialiseerde, generalistische hulpverlener (GGH) scenario D De markt 
organiseert basisbrandweerzorg (overheid heeft de regie), 1e lijns volledig beroeps brandweerzorg, 2e 
lijns vrijwillige zorg 
 
Het is 13 maart 2025. Jack Ruibing zit net de plasmakrant te lezen en mijmert weg. Nog geen tien jaar 
geleden was hij de specialist op het gebied van innovatie binnen Brandweer Nederland en nu leest hij 
artikelen dat hulpverlening een echte, serieuze markt is geworden; vrijwillige brandweer is er niet 
meer. Jack is werkzaam voor de grootste private hulpverleningspartij van de wereld en ook van 
Nederland. De onderhandelingen om Brandweer Nederland over te nemen, hebben nog geen twee 
dagen geduurd. De quality of life ratio heeft zodanige vormen aangenomen, dat computergegevens 
van private partijen bepalen hoeveel energie gestopt wordt in een redding of hulpverlening. Jack 
schudt het hoofd; hoe kan het toch dat leeftijd, leefwijze en verantwoordelijkheidsgevoel bepalen 
hoeveel energie in de redding of hulpverlening gestopt wordt? Hoofdschuddend bromt Jack “Wat 
een ontzettend harde wereld.” Uiteraard beseft Jack dat als iemand een krat bier per dag drinkt, 
rookt, niet sport en geen vrijwilligerswerk doet, een dergelijke leefwijze niet zonder consequenties 
kan blijven. Maar dat het zo ver zou komen, had zelfs Jack nooit gedacht.  
Hij schrikt als plotseling de plasmapagina’s van kleur veranderen en op het flexibele scherm de 
beelden verschijnen van de Air Neighborhood Recon & Aid Patrol (ANRAP). Jack herkent de beelden, 
hij heeft vandaag in die straat nog een meneer van 92 geholpen, die zijn kunstgebit had ingeslikt. Hij 
hoort de Light & Fast Multi Intervention Unit7 al voor rijden. Op zijn scherm wordt een actueel beeld 
geprojecteerd vanuit de Air Neighborhood Recon & Aid Patrol. Hij ziet een vrachtauto met LNG 
(Liquid Natural Gas) staan, er omheen een witte damp en een man in paniek, waarschijnlijk de 
chauffeur. Jack heeft verstand van heel veel 
hulpverleningsvakgebieden. Zo is hij nog geen 
maand terug naar India geweest voor een 
bijscholing gebouwenbrand, nadat hij in Australië 
was voor het snel bevrijden van mensen uit 
Automatic Delivery Units (ADU8; iets wat ze tien 
jaar terug auto noemden). Maar voor deze inzet 
met gevaarlijke stoffen heeft hij hulp nodig.  
Uiteraard was Stephan Wevers, die achter de 
schermen zit van de Air Neighborhood Recon & 
Aid Patrol in Lutjebroek ook tot die conclusie 

                                                           
7
 https://www.youtube.com/watch?v=Xj0qFLDLG3g voorbeeldweergave van de Light & Fast Multi Intervention 

Unit. Een zelfsturende hovercraft op basis van waterstof. 
8
 http://www.volvocars.com/nl-be/over-volvo/onze-innovaties/intellisafe/automatische-piloot 

voorbeeldweergave van de ADU (op de Zweedse wegen rijden nu al zelfrijdende auto’s en tegen 2017 zullen er 
100 zelfrijdende Volvo’s op de openbare weg in Zweden rijden.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xj0qFLDLG3g
http://www.volvocars.com/nl-be/over-volvo/onze-innovaties/intellisafe/automatische-piloot
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gekomen, op basis van een internationaal afgesproken informatie interventievoorstel. Stephan 
bekijkt de beelden van een voorval met LNG drie maanden terug in Tokio, waarvan hij wist dat Jack 
ze zou zien op zijn plasmascherm... Verrek, denkt Jack, ik zit nu al 2 minuten naar dit scherm te 
staren. Jack weet dat Stephan via de Air Neighborhood Recon & Aid Patrol de chauffeur op basis van 
big data aanwijzingen geeft. Maar voor Jack is het tijd voor actie! 
Hij rent de deur uit, spingt op zijn Air Bike Rescue & Aid Vehicle, laat de Light & Fast Multi 
Intervention Unit volgen en ziet in de hoek van zijn bril dat de quality of life ratio van de chauffeur 
95% aangeeft, de moeite waard dus. Hij kan nog net remmen voor een ADU en tegelijkertijd 
herinnert de Air Bike Rescue & Aid Vehicle hem eraan dat hij zijn Emergency Call Unit & Warning 
System9 (soort supercomputer) moet activeren. De Emergency Call Unit & Warning System regelt 
eigenlijk alles, stom dat hij er niet aan heeft gedacht en goed dat deze waarschuwing is 
geautomatiseerd. De Emergency Call Unit & Warning System heeft al contact met de deskundige op 
LNG gebied, Esther Lieben in Amerika. Zij analyseert de situatie en zal snel vanuit Kralenbeek de 
Hazmat Intervention Utility Unit sturen. Jack vertrouwt erop. 
Zijn eerste zorg is nu de chauffeur die in het gevarengebied rondloopt. Snelheid is geboden, omdat 
de man een quality of life ratio heeft van 95%. Zijn rit gaat 5 minuten duren. Op afstand stuurt hij 
alvast de First Intervention Aid Unit erop af. Hij vraagt zich hardop af, of het nog zin heeft om zelf ter 
plaatse te gaan. De First Intervention Aid Unit checkt automatisch de verzekeringsgegevens van de 
chauffeur en stuurt hem een ADU. Jack vond eerder al dat, ondanks alle investeringen, de private 
partij achterloopt en vooral kijkt naar return on investment in plaats van naar wat op een bepaald 
moment handig is. Hij verspeelt nu tijd terwijl hij via het plasmascherm alles had kunnen regelen. 
Inmiddels is de Hazmat Intervention Utility Unit aangekomen. De unit gaat meteen aan de slag met 
de 2e lijns vrijwilligers om de situatie te stabiliseren. De tankwagenchauffeur is al met de ADU 
onderweg naar het ziekenhuis. Jack slaakt een diepe zucht; daar sta ik dan met mijn zuurstof, 
automatische defibrillator en blusser. Dat ze mij nog met de Air Bike Rescue & Aid Vehicle en de Light 
& Fast Multi Intervention Unit op zo’n klus afsturen, terwijl de inzet van de Neighborhood Recon & 
Aid Patrol voldoende is. Wat een ouderwets gedoe... 

8 Gevolgen van de twee scenario’s; voorliggende strategische keuzen 

“De vraag is niet of technologie de toekomst van de brandweer zal beïnvloeden, maar hoe dit zal 
gebeuren.” aldus operationeel commandant Brandweer Rotterdam-Rijnmond Olav Strottman. Een 
mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het gebruik van de mobiele telefoon, nu smartphone. Het zijn 
onomkeerbare ontwikkelingen die ‘viral’ gaan. Investeren in strategisch technische innovatie van de 
basisbrandweerzorg (particulier of overheid) is noodzakelijk om adequate brandweerzorg in de 
toekomst vorm te geven. 
 
De huidige organisatie van de brandweerzorg is onhoudbaar, veranderingen gaan vaak sneller dan de 
organisatie bij kan houden. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen is het over tien jaar niet 
meer verantwoord om een brandweerman of vrouw een pand in te sturen voor een redding. Er 
zullen tegen 2025 zoveel hoogwaardige technologische oplossingen voorhanden zijn om een redding 
uit te voeren, dat de brandweer op afstand kan redden. De brandweer zal door middel van een 
mondiale leertuin de brandweerlieden moeten voorbereiden op het omgaan met technologie 
enerzijds en met een snel veranderende omgeving anderzijds. 
 

                                                           
9
 https://www.youtube.com/watch?v=NVogS2T-Wi8 een supercomputer als voorbeeld van de Emergency Call 

Unit & Warning System 

https://www.youtube.com/watch?v=NVogS2T-Wi8
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Het is overduidelijk dat de markt de brandweerzorg op bepaalde gebieden efficiënter kan 
organiseren. Als het een kwestie van tijd is, dat iemands leefwijze (overmatig drinken, onvoldoende 
bewegen, teveel eten) de premie gaat bepalen, zal dit mede van invloed zijn op de inzet van 
hulpdiensten. Zoals het nu wetenschappelijk bewezen is dat de levensduur door roken met 10 jaar 
wordt verkort, zo is dit nu ook al aangetoond voor onvoldoende bewegen en teveel eten. Het is een 
kwestie van tijd, dat dit bij zorgverzekeraars de premie zal bepalen en in het ziekenhuis de inzet van 
medici. De  brandweer zal niet achterblijven. 
 
Bovenstaand punt in acht nemend zal het tot gevolg hebben dat de organisatie van de 
brandweerzorg harder en zakelijker wordt, de Wet Veiligheidsregio’s uit 2010 ten spijt, waarbij het 
college van B&W de brandweerzorg moet regelen. De organisatie van brandweerzorg kan op dit 
moment al zakelijker en harder ingestoken zijn. De huidige marktpartners hebben wereldwijd al 
ervaring. Dat iedereen ‘recht heeft op brandweerzorg’ is op dit moment al voor meerdere uitleg 
vatbaar. Brandweerzorg kan en mag niet ten koste gaan van andere relevante maatschappelijke 
vraagstukken. Als er met dezelfde euro meer levens kunnen worden gered, zal men uiteindelijk door 
de knieën gaan. Uiteraard tot op een bepaald basisniveau. 

9 Aanbevelingen in relatie tot de strategische keuzen 

1. Strategisch technische innovatie basisbrandweerzorg (particulier of overheid). Technologie 
en technische innovaties bieden meer veiligheid voor brandweermensen. De reden is dat de 
technologie een onderscheidende rol speelt bij de drie veiligheidsnormen die men hanteert 
binnen de stralingshygiëne. Zij 
zijn toepasbaar om de veiligheid 
van brandweermensen te 
vergroten. Het zijn: a. 
blootstellingstijd risico 
b. afstand ten opzichte van 
risicobron en c. afscherming. 
Een voorbeeld is de self 
supporting blusunit10 (SBU) die 
op afstand branden kan blussen en met een waterscherm kan afschermen. De aanbeveling 
voor brandweer Nederland is om op strategisch niveau een platform te organiseren, dat 
technologische innovaties op de werkvloer de mogelijkheid biedt om zich in de praktijk te 
ontwikkelen en zich zo te bewijzen. Een mooi voorbeeld is het onderzoek- en 
innovatieplatform van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het is noodzakelijk dit 
landelijk op te pakken en vorm te geven met mondiale partners. 

2. Mondiale Leertuin / Brandweer FAIL-academie (particulier of 
overheid). De huidige opleidingen en oefeningen van de 
brandweer zijn vooral gestoeld op het aanleren van gedrag en 
vaardigheden om te kunnen acteren als brandweerman of -vrouw 
indien bepaalde scenario’s zich voordoen. Hierbij is vooral 
hiërarchie belangrijk, alhoewel er al een kentering is naar 
doelcommando’s (niet meer het middel aangeven als 
bevelvoerder). Het is nog steeds zo, dat de opleidingen en 

                                                           
10

 https://www.youtube.com/watch?v=U4O_f_Y_mFw weergaven van de SBU zoals die door Brandweer 
Nederland getest is.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4O_f_Y_mFw
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oefeningen vooral bedoeld zijn om voorbereid te zijn op de taak. Daar is niets mis mee, de 
keerzijde is echter dat ‘het voorbereiden’ impliciet vertaald wordt naar het voorkomen van 
fouten. Wat enerzijds ook logisch is, omdat brandweermensen fouten moeten betalen met 
de hoogste prijs die er is. Met snel en in een vroegtijdig stadium falen is echter niets mis, 
omdat dit grote fouten verderop in het proces voorkomt. Dit is een nieuw fenomeen voor 
Brandweer Nederland. 
De aanbeveling voor de brandweer is om een Brandweer FAIL (First Attempt in Learning) 
academie op te zetten en nog meer dan nu in te steken op innovatiegerichte brandweerzorg 
door te gaan werken met deze technieken en te integreren in de werkwijzen. Dit kan alleen 
als er fouten mogen worden gemaakt. Terese Amabile (Harvard professor) zegt hier het 
volgende over: “Of all the things that can give a boost to positive emotions, creativity and 
motivation during a working day, making progress in meaningful work is the most powerful 
source.” 

3. De brandweerzorgmarkt (particulier of overheid). Het niet op orde hebben van 
brandpreventie is een keuze, maar deze heeft consequenties voor de brandweerzorg. Dit lijkt 
vanzelfsprekend, maar is niet hoe de brandweer momenteel werkt. Als een bedrijf of 
huishouden brandpreventie niet op orde heeft, is er altijd nog de brandweer die met gevaar 
voor eigen leven er alles aan probeert te doen om mensenlevens te redden en de schade te 
beperken. Dit is een onhoudbare disbalans, die nu al niet meer strookt met de beginselen 
van zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Het probleem is dat het onderwerp een 
wettelijke en ethische discussie raakt, waarvoor bestuurders op dit moment nog niet klaar 
zijn. 
Feit is dat de brandweerzorg harder en zakelijker zal moeten worden. Dit is ingegeven 
doordat de brandweer zelf een omwenteling in gang heeft gezet door te gaan voor minder 
branden, minder schade en minder slachtoffers. De afname van brandweerzorg is niet een 
vanzelfsprekendheid, maar uiteindelijk een businesscase met kosten, opbrengsten en 
producten. De aanbeveling is dat de brandweer de eigen organisatie en de afnemers van de 
diensten moet voorbereiden op een zakelijker houding. 

4. De organisatie van brandweerzorg als markt (particulier of overheid).   
Vanwege de onvermijdelijke discussie over brandweerzorg en andere relevante, 
maatschappelijke vraagstukken in termen van kosten/baten, zal de brandweerzorgmarkt 
andere eisen stellen aan de organisatie. De businesscase brengt met zich mee, dat de markt 
tot een bepaald basisniveau de afname bepaalt. De huidige organisatie is vooral gebaseerd 
op een extrapolatie vanuit het verleden. Vernieuwingen zijn lastig voor een traditionele 
familieorganisatie. Het leven vanuit dit verleden biedt geen perspectief op een 
toekomstbestendige organisatie, waarbij maatschappelijk rendement en morele impact van 
risicogerichte brandweerzorg uitgangspunten zijn. 
De aanbeveling voor de brandweer is om hierop de anticiperen. De twee uiterste vormen zijn 
als volgt. Vrijwillige brandweer zal niet meer, zoals nu, parttime professioneel zijn (dit geldt 
ook financieel), maar een echte vrijwillige brandweer. Dat wil zeggen niet betaald en met 
maatschappelijk nut als oogmerk, of in het geheel vervangen door 
beroepsbrandweerpersoneel, dat ook andere maatschappelijke taken oppakt. 
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Bijlage: Beschrijving van de vier scenario’s 

Scenario A. Overheid organiseert basisbrandweerzorg  -  1e lijns beroeps brandweerzorg, 2e lijns 

vrijwillige zorg 

De overheid is op basis van wet- en regelgeving verantwoordelijk en organiseert brandweerzorg door 

de inzet van vrijwilligers, die generalist zijn op allerlei gebieden van hulpverlening. De 1e lijns 

brandweerzorg wordt volledig door beroepsbrandweer uitgevoerd. Dit behelst het kunnen verlenen 

van medische eerste hulp en het optreden als First Responder bij incidenten. De 1e lijns beroeps is 

generalist op alle gebieden van brandweerzorg, maar moet altijd de hulp inroepen (zogenaamde 2e 

lijns) van een gespecialiseerde vrijwilliger of beroepscollega om een inzet te kunnen managen. 

Brandweerzorg is verder opgesplitst, omdat vrijwilligers zich een vakgebied van het basispakket 

brandweerzorg11 hebben toegeëigend. Het is niet meer mogelijk om als vrijwilliger veelzijdig opgeleid 

en geoefend te zijn op alle elementen van het brede basispakket brandweerzorg. 

Scenario B. Overheid organiseert basisbrandweerzorg -  1e lijns vrijwillige brandweerzorg 2e lijns door 

beroeps en vrijwillige zorg 

De overheid is op basis van wet- en regelgeving verantwoordelijk en organiseert brandweerzorg door 

de inzet van vrijwilligers, die generalist zijn op allerlei gebieden van hulpverlening. De 1e lijns 

brandweerzorg wordt volledig door de vrijwillige brandweer uitgevoerd. De 1e lijns vrijwilliger is 

breed opgeleid en getraind en heeft het brede basispakket van brandweerzorg (zie voetnoot). De 2e 

lijns brandweerzorg vindt altijd plaats door vrijwilligers en beroeps die specialist zijn op een bepaald 

vakgebied. De technologie maakt het mogelijk om risicogebieden middels drones of op afstand 

gestuurde robots te betreden. Hierdoor is het verantwoord vrijwilligers in te blijven zetten. 

Scenario C. De markt organiseert basisbrandweerzorg (overheid heeft de regie) - 1e lijns vrijwillige 

brandweerzorg 2e lijns beroeps en vrijwillige zorg 

De overheid heeft de organisatie van de brandweerzorg middels convenanten volledig overgeheveld 

naar de markt. De 1e lijns brandweerzorg wordt volledig door een vrijwillige brandweer uitgevoerd. 

De 1e lijns vrijwilliger is breed opgeleid en getraind en heeft het brede basispakket van 

brandweerzorg (zie voetnoot). De 1e lijns vrijwilliger is generalist op alle gebieden van 

brandweerzorg, maar moet altijd de hulp inroepen (2e lijns) van een gespecialiseerde vrijwilliger of 

beroepscollega om een inzet te kunnen managen. Brandweerzorg is verder opgesplitst doordat 

vrijwilligers zich een vakgebied van het basispakket brandweerzorg hebben toegeëigend. Het is niet 

meer mogelijk om als vrijwilliger veelzijdig opgeleid en geoefend te zijn op alle elementen van het 

brede basispakket brandweerzorg. 

Scenario D. De markt organiseert basisbrandweerzorg (overheid heeft de regie) - 1e lijns beroeps 

brandweerzorg, 2e lijns vrijwillige zorg 

                                                           
11 Dit behelst een inzet bij brand, incident gevaarlijke stoffen, een waterongeval of technische 

hulpverlening (auto’s open knippen).  
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De overheid heeft de organisatie brandweerzorg middels convenanten volledig overgeheveld naar de 

markt. De 1e lijns brandweerzorg wordt volledig door beroepsbrandweer uitgevoerd. De 1e lijns 

beroepsbrandweerman is generalist op alle gebieden van brandweerzorg, maar moet altijd de hulp 

inroepen van een gespecialiseerde beroepscollega om een inzet te kunnen managen. Het is niet 

meer mogelijk om veelzijdig opgeleid en geoefend te zijn op alle elementen van het brede 

basispakket brandweerzorg. De 2e lijns brandweerzorg vindt altijd plaats door beroeps of vrijwilligers, 

die specialist zijn op een bepaald vakgebied. De technologie maakt het mogelijk om risicogebieden 

middels drones of op afstand gestuurde robots te betreden. Hierdoor is het verantwoord vrijwilligers 

in te blijven zetten. 

Bijlage verkorte CV van de ´remarkable people´ (Van der Heijden, 2005) 

Martin Mager 
 

 
 
 
 
 
 
Directeur Brandweerzorg Brandweer Gooi en Vechtstreek 
July 2014 – Present (1 year 6 months) Hilversum 
 

 
Rob Jastrzebski   
 
Geen foto beschikbaar     Zelfstandig journalist, tekstschrijver en fotograaf My own company 

    1990 – Present (25 years) 
Journalist, tekstschrijver en fotograaf. Gespecialiseerd in publieke veiligheid, 
crisismanagement, risicobeheersing, brandweerzorg, hulpverlening, 
informatiemanagement/verbindingen. Tevens allround tekstschrijver en 
fotograaf. 

 
Ed Oomes 

 
 
 
 
 
 
Senior Officer Continuiteit- en Crisismanagement Schiphol 
September 2015 – Present (4 months) Schiphol 
 

Robbert van der Veen 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/title/directeur-brandweerzorg?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/778361?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/zelfstandig-journalist%2C-tekstschrijver-en-fotograaf?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=My+own+company&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/senior-officer-continuiteit-en-crisismanagement?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/6383?trk=prof-exp-company-name
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Director Falck Risc 
December 2012 – Present (3 years 1 month) Maasvlakte-RT, the Netherlands 
 
 
Jack Ruibing 

 
 
 
Projectdirecteur, ambassadeur en serial Innovator Veiligheidsregio 
Haaglanden 
March 2012 – Present (3 years 10 months) 
Bestuurslid lid van het Genootschap ter bevordering van Veiligheid en 
Innovatie 
January 2010 – Present (6 years) 

 
 
Rob Frek 
 
 

      
 
 
 
 
    Plv. algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht 
    November 2010 – Present 

 

https://www.linkedin.com/title/director-falck-risc?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/title/projectdirecteur%2C-ambassadeur-en-serial-innovator?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/551626?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/551626?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/bestuurslid?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/2383332?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/2383332?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/title/plv.-algemeen-directeur?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/315348?trk=prof-exp-company-name

