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Jaaroverzicht

Het afgelopen jaar hebben wij mooie en aansprekende resultaten
behaald. Resultaten die passen binnen onze doelstelling om uit te groeien
tot het gezaghebbende, onafhankelijke en innovatieve kennisinstituut
voor de fysieke veiligheid in Nederland! Een impressie van onze
activiteiten ziet u terug in deze infographic.

4 lectoraten
84 onderzoeken

Brandpreventie
Brandweerkunde
Crisisbeheersing
Transportveiligheid

op www.ifv.nl/onderzoek

Een greep uit onze onderzoeken:

>
>
>
>
>

Pilot commandovoering van start gegaan samen met
de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Haaglanden en
Kennemerland
Kennisprogramma Bevolkingszorg gelanceerd met focus op
burgerhulpverlening en lokale mini-crises
Vijfjarig onderzoek gestart naar mentale veerkracht onder
brandweermensen
Diverse onderzoeken van het Kenniscentrum
Arbeidsveiligheid hebben geleid tot verfijnde
handelingsperspectieven op het gebied van schoner werken
Veiligheidsregio’s ondersteund bij hun voorbereiding op de
invoering van de Omgevingswet

Opleidingen
op www.ifv.nl/opleidingen

GHOR en opgeschaalde zorg
crisisbeheersing

42.176
onderwijsdagdelen

talent en leiderschap

>
>

brandweer

>
Uitstekende tussenresultaten voor deelnemers
50e voltijdopleiding
brandweerofficier

>

Inzichten uit onderzoeken
commandovoering en
mindfulness verwerkt in
vernieuwde leergang Officier
van dienst

>

Nieuwe bijscholingen
terrorismegevolgbestrijding voor
brandweer en GHOR ontwikkeld
Opleidingsaanbod
Crisismanagement Academie
geheel vernieuwd

>
>

Nieuwe blended opleidingen
voor Hoofd acute zorg en Hoofd
publieke gezondheidszorg
geïntroduceerd

Maatwerktrajecten talent en
leiderschap voor veertien
regio’s uitgevoerd
Meerjarenprogramma
vakbekwaamheid
bevolkingszorg gestart

3804 examens
op www.ifv.nl/examens

16.835 kandidaten
brandweer

13.152 geslaagden
bevolkingszorg

GHOR

Toezicht en examinering
92 examenobjecten geaccrediteerd
136 examens bezocht door controleurs
7
audits uitgevoerd voor certificering
als aanbieder brandweeropleidingen

crisisbeheersing

Informatievoorziening
op www.ifv.nl

>

Gewerkt aan speerpunten van het programma
Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020:
> Informatiebeveiliging
> Kernregistraties
> Landelijke ICT
		
> Business Intelligence
> Gemeenschappelijke applicaties

>
>

>

Forse toename van het aantal
netcentrisch werkende
crisispartners

Meer dan 65 geodatasets beschikbaar
gesteld aan de veiligheidsregio’s
door het Programma Geo

>

Leergang Manschap a landelijk
aangeboden via de ELO

Landelijk loket Special Coverage
Locations C2000 ondergebracht
bij het IFV

Kennisuitwisseling

49 kennisevents
op www.ifv.nl/kennisevents

5599 deelnemers
Top 5 best bezochte kennisevents
1.
2.
3.
4.
5.

Nationaal Congres Fire Safety & Science
International Safety Education Seminar 2017
Brandveiligheid in de zorg
Incidentonderzoeksdag
Congres Voorrangsvoertuigen

78 kennisdossiers
op www.ifv.nl/kennisplein

Top 5 meest geraadpleegde kennisdossiers
1.
2.
3.
4.
5.

Voorrangsvoertuigen
Bevolkingszorg – gemeente
Evenementenveiligheid
BrandweerBRZO
Brandpreventie & Fire Safety Engineering

Social media
			

6264

			

5921

volgers

volgers

				1978

volgers

Inkoop en materieel
op www.ifv.nl/inkoopenmaterieel
Het programma Grootschalig en specialistisch
optreden Brandweer Nederland ondersteund
met mensen, middelen en materieel

Het GGB Waddenconcept (GGB =
Grootschalige Geneeskundige Bijstand)
ontwikkeld en geïmplementeerd

Ondersteuning geleverd bij inkooptrajecten en aanbestedingen door
de veiligheidsregio’s

Ruim 100.000 artikelen aan
uniform-, kazerne- en
uitrukkleding geleverd aan het
brandweerveld

Materieel, waaronder
terreinverlichting, aggregaten en
jerrycans, geleverd aan Sint Maarten
na orkaan Irma

24

Stappen gezet op het
gebied van maatschappelijk
verantwoord inkopen:
duurzaamheid geïntegreerd
in ons inkoopbeleid,
onze inkoopstrategie en
inkoopprocessen

24/7
headquartersfunctie
verzorgd tijdens de
inzet van USAR.NL op
Sint Maarten

Innovatie
Gestart met ‘proeftuinen’ om
kennis te delen en innovaties
te ontwikkelen, zoals de
inzet van robots
Op verzoek van het
ministerie van Justitie en
Veiligheid meegewerkt aan
het voorbereiden van twee
themabijeenkomsten met het
Amerikaanse Department
of Homeland Security

Onderzoek afgerond naar
de toepassing van
satellietdata bij
de emissie van
gevaarlijke stoffen

Personeel
266 fte medewerkers
288 personen: 136 mannen en 152 vrouwen

Financieel resultaat
Saldo van baten en lasten
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Balanstotaal

€ 52.870.000
€ 52.183.000
€ 1.390.000
€ 58.122.000

€

Omzetverdeling
Onderwijs
Kennis
Ondersteuning bestuur en managementraden
Informatievoorziening
Inkoop en materieel
Overige

Drie soorten taken
Wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio’s)

€ 34.333.000

Opdrachten voor de veiligheidsregio’s
(art. 69 Wet veiligheidsregio’s)

€ 20.996.000

Opdrachten voor derden
(art. 70 Wet veiligheidsregio’s)

€

5.103.000

Instituut Fysieke Veiligheid
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor
de 25 veiligheidsregio’s en hun crisispartners. Wij doen onderzoek, wij ontwikkelen en
delen (vak)kennis, wij verwerven en beheren gemeenschappelijk materieel, wij bieden
dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken
besturen. Zo dragen wij bij aan een veiliger Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.ifv.nl.

