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Eengroepvan35brandweerliedenenwetenschappers heeftvlakvoordezomertijdensdeelfde
International Fire Instructors Workshop (IFIW)in Arnhem acht universele basisprincipes voor

brandbestrijding benoemd die over dehele wereld geldig zijn. Met dezeuitgangspunten willen
zehet brandweervak veiliger maken. Hoe zijn zetot dezeprincipes gekomen? Watbetekent dit?
Enwat gaanbrandweerlieden in Nederland hiervan merken?

DOORJILDOUVISSER

FIWbestaatuit eengroepinternationaalvooraanstaande
brandweerlieden, instructeurs, officieren en wetenschap-

pers. Jaarlijks komen zij bij elkaar om eerst in een besloten
deel kennis en ervaring uit te wisselen om dit vervolgens

tijdens een conferentie breder te delen. 'In de eerdere edities
gafiedereen een presentatie waarna er gelegenheid was om
vragen te stellen. Ditjaar wilden we meer het gesprek aangaan
enechtstappenzettenomte komentot universelebasisprincipes', vertelt Siemco Baaij van het CFBT-NL. Hij neemt sinds 2012
deel aan het IFIW en heeft deze editie vanuit het CFBT-NL samen

met het IFVen BrandweerNederlandgeorganiseerd.Eennieuw

doelvraagt om eennieuweaanpak.'Wewildenruimte voor
discussiecreërenenjuist zorgendatiedereenechtmet elkaarin
gesprek zou gaan. Wanneer je te maken hebt met zo'n diverse

groepbrandweerliedenenwetenschappersuit zestienverschillende landen, dan is dat een uitdaging. Niet iedereen is even

goed in Bngels en de culturen zijn verschillend', vertelt Marije
Visscher, kennismakelaar bij het IFV. 'Je gaat op zoek naar een

setting waarin iedereen zich gelijk voelt en de kans krijgt deelte
nemenaande discussie.Wij hebbenervoorgekozenomvoorhet
congres de leden van het IFIWalte vragen basisprincipes van de
brandweerin te zenden.Er zijn er 58 ingestuurd.Naeen eerste

selectie zijn daar 22 principes van overgebleven die we de groep
wildenvoorleggen.Deeerste opdrachtwasom in stilte rondte
lopen en op te schrijven wat inje opkomt. Dat gafiedereen in
alle rust de mogelijkheidom zichte uitenenons demogelijkheidom alvastte kijkenwaarde discussiezouontstaan.Nadie
stille ronde hebben we de posters met alle aantekeningen op

tafel gelegd en kon iedereen met elkaar in discussie. Aanhet
eindevande dagzijndebasisprincipesgepitchtenis gestemd.
Zozijner achtuniverselebasisprincipesgekozenwaarwemee
verder gaan en die tijdens de tweede dag ook zijn besproken. ' De
komende maanden worden de basisprincipes verder uitgeschre-

ven. Baai]: 'Het is nu aanieder land om deze bouwstenen van
ons brandweervak in de eigen organisatie een plek te geven. Dat

is nogeenforseuitdaging.'
VERANDERING

EnkelebasisprincipeszijnvolgensBaaijaanmerkelijkverschillendvandehuidigeNederlandsepraktijk.Alsvoorbeeldnoemt
hij dathet IFIWnu heeft benoemd datje bij eenbinneninzet
omveiligheidsredenenhetbestezolaagmogelijkkuntblijven.
'In onze opleidingen wordt nog geleerd om rechtop lopend een
mimte te verkennen en de brand te bestrijden. Wij zeggen nu dat

je veel veüiger opje knieëneenruimte kunt verkennen. Zover zijn
wenogniet.Datvraagtechteenveranderingvanonzemensenen
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De deelnemers aan de International Fire Instructors Wortishop (IFIW).

onzeles- enleerstof. Diediscussiegaanwe dekomendeperiode
aan.' Eenanderegrote veranderingis volgens Baaij datbij iedere
openingmoet wordenbeoordeeldofje wel daadwerkelijkverder
kunt. 'Opdit moment doenwe éénkeereenbuitenverkenningen
dangaanwenaarbinnen.Eenmaalbinnengaanwe gewoondoor.
Veelveiligeris hetwanneerje ruimte voor ruimte gaatverkennenendaarbij iederedeuropeningbij stüstaat.Als decondities
veilig zijn, kunje door. Zoniet, danmoetje je terugtrekken en een
anderetactiekbepalen.' Anderebasisprincipesvragenvooral een
investering. 'Zohebbenwe afgesprokendat iedereploegbij een
inzet eenwamtebeeldcameramoet hebbenen dat het gebruik
ervancorrect is. Opdit moment ligt er vaakmaaréénop deTS.Als
dat er minimaaltwee moeten zijn, dankost dathet nodige.Maar
dat isvoor onzeeigenveiligheid.'
Debasisprinicipeswordenin de studiegroepbesproken. 'Daarkijkenwe of enhoe dit voor onsvantoepassingis.Demeeste zitten
nu al in de hernieuwde kijk op brandbestrijding, dus zijn voor ons
niet echtnieuw.Sterkernog,hetis eeninternationale onderbouwing dat de basisprincipes van de hernieuwde kijk goed zijn. En
daar zijn we blij mee. ' Baaij laat weten dat hij daarnaast ook de
discussie op de werkvloer wil aanzwengelen. 'We hebben per

Brand&Brandweer

principe eenposter gemaaktdiewe met eenuitgebreidebeschrijving in deFacebookgroepLerenvanbrandgaandelen, zodatwe
ook daar de discussie op gang kunnen brengen. Ik verwacht dat
sonimigebasisprincipesbest snel doorgevoerdkunnenworden.
Andere gaan langer duren.'
CONGRES

In detwee dagenna deIFIWis deInternationalFireInstmctors
Conference (IFIC)in Arnhemgeorganiseerd.Tijdens dezeconferentie hebbende meestvooraanstaandesprekers onderwerpen
vanuithun expertisebehandeld.'Ookde conferentiehebbenwe
dit jaar iets anders aangepakt. Voorheen mocht iedere spreker zijn
eigen onderwerp kiezen. Dit jaar hebben we iedereen gevraagd
om eenspecifiekonderwerpte behandelen',aldusBaaij.'Ik denk
dat ilc zelfdepresentatie overbesluitvormingvanArthur Perlinni
enKatharineLambde meest interessantevond. In diepresentatie
is onderandereingegaanop de mensfactorendieinvloedkunnen
hebbenop onzebesluitvormingbij incidenten.Datkansomsheel
simpel zijn, zoalseenvolle blaas.Met eenvolle blaasneemje
anderebeslissingendanwanneerje niet naardewchoeft.Alsje
nodigmoet plassen, danbenje afgeleiden nietvolledig gefocust
op het nemenvanhetjuiste besluit. Zozijnerveel meermenselijke factorendie onbewusteenrol spelenin besluitvorming.'
Baaij kijkt terug op eenunieke enwaardevolleweek.'Wehebben
echt eenresultaat geboektwaarnieewe onsvakweereenstukje
veiliger kunnenmaken.' DeIFIWis volgendjaar in Amerika. Daar
wordtverder gesprokenover de achtbasisprincipesenhoe dezein
iederlandkunnenwordendoorgevoerd.
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