
Leren bij de 

brandweer,

een doorkijkje

Huib Fransen, jan.2016



De lerende brandweer:

• Best lastig, soms







De arena



Programma:

• Over ‘t waarom

• Leren van, wat is dat dan?

• Kennis delen, hier en nu

• After Action Review, introductie

methode nabespreking



Leren, waarom zou ik?

• Om beter te worden als vakman

• Om veiliger te werken



Dodelijke ongevallen brandweer

• 1990: Noordwijk, vlamoverslag, Huis ter Duin : 3 slo.

• 1992: Zwolle, instorting winkelpand : 2 slo.

• 1992: Uithoorn, Cindu, explosie : 3 slo.

• 1993: Tilburg instorting garagebedrijf : 1 slo.

• 1993: Langerak stofexplosie houtverwerking : 2 slo.

• 1995: Amsterdam, Motorkade vlamoverslag : 3 slo.

• 1998: Harderwijk, kamerverhuur : 2 slo.

• 2000: Enschede, explosie vuurwerk : 4 slo.

• 2001: Utrecht, Kernhaven duiker(oefening) : 1 slo.

• 2003: Haarlem instorting Kerkgebouw : 3 slo.

• 2007: Urk, duiker (oefening) : 1 slo.

• 2008: Terneuzen, duiker (berging) : 1 slo.

• 2008: Tynaarlo, (scheepsloods): : 3 slo.

• 2010: Veendam (instorting): : 1 slo.

• 2014: Koedijk, duiker (berging) : 1 slo.

(http://www.nbdc.nl/cms/show/id=139756)



Cijfers: brandweerrisico

• Gemiddeld 1 dode per jaar bij
de brandweer (op 28.000 
brandweerlieden) 

= 1 op 28.000

• Ongeveer 80 doden onder
bevolking op 17 miljoen

~ 1 op 200.000

• Kans om als brandweermens
om te komen, bijna

10x zo groot!



“Ja maar, 

Waarom moet ik eigenlijk leren?”

• Bottomline:

– Pijn en/of

– Verlangen



IJsberg theorie



Lerende organisatie (Peter 

Senge): 

• de mensen die er werken kunnen verder 
kijken dan alleen de bijdrage die zij zelf 
leveren 

• iedereen werkt aan persoonlijke 
ontwikkeling

• reflecteert op eigen ‘mentale modellen’

• waar teams leren (1+1=3)

• waar men een gezamenlijke visie heeft

op de toekomst



Fouten of leermomenten?

• Op zoek naar fouten of leermomenten.. 

(tips & tops) 

• Leren versus verantwoorden



Definitie fout:

• Een fout definieert Argyris als een verschil

tussen intentie en resultaat. 

• Argyris legt hierbij de nadruk op fouten die 

voor betrokkenen bedreigend zijn, omdat

in die situatie het leren van die fouten het 

moeilijkst is. 



Single-loop en double-loop leren

• Handelingen van mensen worden vormgegeven

doordat ze zijn gebaseerd op onderliggende

theorieën en aannames van die mensen. Zolang

wordt geleerd zonder die onderliggende

waarden ter discussie te stellen, is sprake van 

single-loop leren.

• Zodra die waarden ter discussie komen te staan, 

is er sprake van double-loop leren. Deze laatste

is het meest krachtig en effectief en werkzaam

op de lange termijn. 



Double-loop leren:

• Argyris heeft onderzocht in hoeverre 

verschil bestaat tussen datgene wat 

mensen zeggen dat ze doen, en wat ze 

werkelijk doen. 

Mensen moeten worden geholpen om dit 

verschil te onderkennen. 

Zodra dit inzicht is bereikt, is er sprake van 

double-loop leren. 



Lerende brandweer, hardnekkig. 

Hoe werkt het dan?

Terug te brengen op 3 

hoofdthema’s:

- Verha-leren

- Cultu-leren

- Structu-leren



1. ‘Verha-leren’:

In ‘geur en kleur’ doorleven



Verha-leren:

Leren moet (leuk zijn ;-)!



2.‘Cultu-leren’

Is het veilig? 

Is er vertrouwen?



Management:

‘Naar beneden kijkende

alleen maar.. 

naar boven kijkende

Assholes’

http://filosofie.blog.nl/files/2009/02/definition_de_la_hierarchie-custom-2.jpg
http://filosofie.blog.nl/files/2009/02/definition_de_la_hierarchie-custom-2.jpg


Organisatiecultuur Brandweer -

Hierarchie
“In het begin had ik als nieuweling wel het gevoel 

me te moeten bewijzen...”

“We zijn wel ambtenaren, maar toch ook niet, we 

houden van snelle besluiten, geen gezeur...”

“We moeten steeds meer verantwoorden.”

“Als het niet in de leidraad staat hoeven we het 

ook niet te doen.”

“We zijn geen militaire organisatie, maar maken er 

ook geen praatje van.”

“Leren gebeurt door opleiden en oefenen.”

http://www.welmooi.nl/image.php?file=images/fotos/ndgmwts_Russische pop 1.jpg
http://www.welmooi.nl/image.php?file=images/fotos/ndgmwts_Russische pop 1.jpg


Organisatiecultuur Brandweer -

Familie
“De familie zal de schuld eerst buiten de familie 

zoeken.”

“Familie geeft de veiligheid je open te stellen, en 

hoe meer je geeft, hoe meer je ervoor terug 

krijgt.”

“Je moet je plekje vinden.”

“We zijn soms overdemocratisch.”

“Als korps hebben we een eigen identiteit, een 

soort clubgevoel.”

“Het gaat hier vooral om ‘doe maar gewoon, dan 

doe je al gek zat’”

“Als een teamlid een steekje laat vallen, dan 

lossen we dat voor elkaar op.”





Organisatie

- ‘harkje’

- RI&E

- TVB

- Werkinstructies

- W&S

- Opleiden/Oef//Train

- administratie

- beheer

Gedrag

- Leiderschap

- Sfeer

- Stemming

- Cultuur

Middelen:

- techniek, hardware



3. ‘Structu-leren’, Limburg-Noord



PDCA:



‘Structu-leren’, model A-Amstel



Kennis borgen, kennis delen, 

• haal- en brengplicht!

• Ontsluiten ‘wijsheid vd massa’

• Gebruik

- Intranet

- Internet: social media -

- alle info direct beschikbaar





Linkedin – 43 groepen



Facebook



RijnmondVeilig.nl



Hoe te gebruiken?

• #Durftevragen



Aanbevelingen

• Ambitieniveau laten 

aansluiten bij de 

mogelijkheden van de 

organisatie

• Begin klein en 

praktisch

• Stap voor stap

• Creëren van ruimte 

om te leren

• Creëren van een 

veilige leeromgeving



Aanbevelingen - 2
• Externe oriëntatie 

ontwikkelen

• Leren leren

• Doorbreken van defensive

reasoning

• Leerstructuur

• Procesafspraken voor 

leren van incidenten

• Kennismanagement-

systeem

• Managementontwikkel

ing

http://www.edugosintvincentius.be/zorg_samenwerken01.jpg
http://www.edugosintvincentius.be/zorg_samenwerken01.jpg


Actie binnen de VRR:

• Lerende brandweer: gewoon doen,

• Verhalenvertellers: 

– ondersteunen

• Structuur: 

– in elk district een aanspreekpunt als leeragent

‘vooruitgeschoven posten’ 

• Cultuur: 

– elkaar aanspreken, veel veldwerk



incidentbestrijding

Audit & Kwaliteit

Team brandonderzoek

OTO/VakbekwaamheidArbo/(bijna)ongevalsregistratie

Multi

Communicatie

Keten lerende brandweer


