2018

Jaaroverzicht

In 2018 hebben wij mooie resultaten behaald om ons land veiliger te maken. Deze
resultaten zijn belangrijke stappen op weg naar het realiseren van onze ambitie
om een integraal en gezaghebbend publiek kennisinstituut te zijn voor risicoen crisisbeheersing, voor de veiligheidsregio’s, de vitale en crisispartners en de
Rijksoverheid. Een impressie van onze activiteiten ziet u terug in deze infographic.

4 lectoraten
110 onderzoeken

Brandpreventie
Brandweerkunde
Crisisbeheersing
Transportveiligheid

op www.ifv.nl/onderzoek

Een greep uit onze onderzoeken:

>
>
>
>
>
>

Trendanalyse verschenen van tien jaar onderzoek naar fatale
woningbranden
Aandacht voor de veiligheidsconsequenties van de
energietransitie, in samenwerking met deskundigen van de
brandweer, bedrijven en andere kennisinstituten
Hernieuwde kijk op brandbestrijding in een bijscholing en
congres vereenvoudigd tot een helder handelingsperspectief
voor een veilige en effectieve brandbestrijding
Verdere invulling kennisprogramma Bevolkingszorg met
rapporten op het gebied van ondersteuning van getroffenen
bij ingrijpende gebeurtenissen en de rol van gemeenten bij
maatschappelijke onrust
Diverse incidentonderzoeken waaronder een onderzoek naar
de ontruiming van camping Fort Oranje
Belangrijke trends en ontwikkelingen van fysieke
veiligheid in beeld gebracht in strategische kennis- en
onderzoekagenda

Opleidingen
op www.ifv.nl/opleidingen

GHOR en opgeschaalde zorg
crisisbeheersing

46.476

talent en leiderschap

onderwijsdagdelen

brandweer

>

Studenten van de 50e
voltijdofficiersopleiding
afgestudeerd en start van de
51e voltijdofficiersopleiding

>

Leergang Officier van Dienst
brandweer geheel herzien en
geïmplementeerd

>

>
>
>

Leergang Hoofd informatie
geneeskundige zorg en de
basismodule GHOR herzien

Zesde leergang voor de opleiding
Master of Crisis and Public
Order Management (MCPM)
afgerond en voorbereidingen
voor 7e leergang gestart
Project Actieleren met
O-bundels afgerond, met als
resultaat een e-module en een
kennispublicatie
Operationele training
Situationele commandovoering
Officier van Dienst verzorgd

>
>
>

Diverse trainingen
Terrorismegevolgbestrijding voor
Officier van Dienst GHOR
Programma Creëren met
Toekomst ontwikkelt over
leiderschapsontwikkeling
Opleidingstraject voor
Peletonscommandant Logistiek
gestart

3250 examens
op www.ifv.nl/examens

14.464 kandidaten
11.575 geslaagden

brandweer
crisisbeheersing

Toezicht en examinering

116 organisatoren en examenlocaties
geaccrediteerd
141 examens bezocht door controleurs
16 uitgevoerde audits voor certificering
als aanbieder brandweeropleidingen,
duikopleidingen, commissie Toezicht
Locale Toetsing (TLT)

GHOR

bevolkingszorg

>

Gestart met ontwikkeling van nieuw Examen-managementsysteem,
ter vervanging van het huidige MijnIFVexamens

Informatievoorziening
op www.ifv.nl

>

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

>

Start gemaakt met het Kenniscentrum
Data-analyse: voorziening waarbinnen
structureel data vanuit registraties
en onderzoeken voor en door de
veiligheidsregio’s worden verzameld en
geanalyseerd

>

>

Business intelligence: ontsluiting van
(brandweer-meldkamer) GMS-data op
landelijk niveau gerealiseerd in een
‘proof of concept’

Verdere groei van aantal netcentrisch
werkende crisispartners dat gebruik
maakt van een specifiek ingerichte
omgeving van het LCMS

>

Realisatie van het digitale Verkeersplein
voor de veiligheidsregio’s om gegevens
uit te wisselen tussen veiligheidsregio’s
onderling en met andere partners

Kennisuitwisseling
op www.ifv.nl/kennisevents

59 kennisevents
7476 deelnemers
Top 5 best bezochte kennisevents
1.
2.
3.
4.
5.

Brandweercongres
Internationaal Congres Fire Safety & Science
Grensverleggend samenwerken GBO-SO
Infodag 51e voltijdofficiersopleiding
Incidentonderzoeksdag

74 kennisdossiers
op www.ifv.nl/kennisplein

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

Evenementenveiligheid
Voorrangsvoertuigen
Bevolkingszorg – gemeente
CBRN
Kennisdocumenten fysieke veiligheid

Social media
			

6577

			

7645

volgers

volgers

				2346

volgers

Inkoop en materieel
op www.ifv.nl/inkoopenmaterieel

Het programma Grootschalig en specialistisch
optreden Brandweer Nederland ondersteund
met mensen, middelen en materieel

Onder meer gerealiseerd binnen programma
Grootschalig brandweeroptreden en Specialistisch
optreden: vaststelling visie Logistiek en
ondersteuning, doorontwikkeling visie GBO 2.0
en landelijke beschikking om dag en nacht te
mogen vliegen met drones door speciaal daarvoor
opgeleide teams
Ruim 81.000 artikelen aan
brandweerkleding geleverd

Grootschalige geneeskundige bijstand
(GGB) van de Waddeneilanden
operationeel op het gebied van bemensing
en uitrusting
Nieuw ontwerp uitrukkleding
brandweer in opdracht van de Raad
van Brandweercommandanten

24

Ondersteuning geleverd
bij inkooptrajecten en
aanbestedingen door de
veiligheidsregio’s

Innovatie
Innovatieagenda opgesteld die aansluit op
kennis- en onderzoeksagenda en inzicht geeft in
nationale en internationale samenwerking
op verschillende thema’s

Deelgenomen aan Europese
oproep voor ontwikkeling van
‘virtual reality’ en ‘augmented
reality’ systemen om innovaties
te kunnen toetsen en trainingen
op afstand te kunnen verzorgen
binnen Europa

Samen met andere
betrokkenen event
georganiseerd over
co-creëren en delen
gevalideerde gegevens
tijdens ramp en
stimuleren van delen
van informatie over
gevaarlijke stoffen

Personeel
274 fte medewerkers
296 personen: 134 mannen en 162 vrouwen

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

€ 53.550.000
€ 53.615.000
€
511.000
€ 64.108.000

€

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

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

€ 26.014.000

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

€ 22.985.000

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

€

4.820.000

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.

