2019

Jaaroverzicht

In 2019 heeft het IFV mooie mijlpalen behaald om Nederland veiliger te maken. Vorig
jaar hebben wij belangrijke, eerste stappen gezet om onze ambitie en nieuwe koers
waar te maken: een toonaangevend en toekomstbestendig publiek kennisinstituut
zijn voor de veiligheidsregio’s, hun partners en de rijksoverheid. Een impressie van
onze activiteiten in 2019 ziet u terug in deze infographic.

Brandpreventie
Brandweerkunde
Crisisbeheersing
Energie- en transportveiligheid

4 lectoraten
113 onderzoeken
op www.ifv.nl/onderzoek

Een greep uit onze onderzoeken:

>
>
>
>
>

Met praktijkexperimenten in een woonzorgcentrum in
Oudewater onderzocht hoe rook zich verspreidt in een
gebouw met meerdere woonlagen, met als doel de
(brand)veiligheid van grote gebouwen verbeteren
Gestart met onderzoek naar ongekende crises waarbij
onder meer de effecten van langdurige ontwrichting van de
maatschappij worden onderzocht
Internationale verkenning gedaan naar de veilige
energietransitie om te kunnen leren van andere landen
Cruciale basisprincipes voor brandbestrijding, gebaseerd
op jarenlang onderzoek, bekrachtigd door Programmaraad
Incidentbestrijding
Vanuit kennisprogramma Bevolkingszorg onderzoek
gestart naar de wijze waarop ‘voorlopende’ gemeenten en
veiligheidsregio’s invulling geven aan bevolkingszorgtaken

Opleidingen
op www.ifv.nl/opleidingen

GHOR en opgeschaalde zorg

multidisciplinaire
crisisbeheersing
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opleidingen,
trainingen en
bijscholingen

brandweer
leiderschap en
organisatie

>

Nieuwe producten en
diensten ontwikkelt voor
multi-opleidingen voor
functionele en algemene keten
in crisisbeheersing, zoals
e-learning LCMS

>

Zevende leergang Master
of Crisis and Public Order
Management (MCPM) gestart

>
>
>
>

>
>

51e voltijdopleiding
brandweerofficier verzorgd
Flexibilisering van onderwijs
GHOR: opleidingen tot ACGZ,
HIN en HON ontwikkelt tot
leerroutes
Leergang Instructeur herzien

Leergang Adviseur gevaarlijke
stoffen herzien
Bijscholingen verzorgd
over basisprincipes van
brandbestrijding, Omgevingswet
en weerbaarheid (Aandacht voor
veerkracht)

Revisie van leergangen aan de
hand van nieuwe basisprincipes
brandbestrijding

Examens
op www.ifv.nl/examens

Toezicht en examinering

169 organisatoren en examenlocaties
97
8

>
>

geaccrediteerd
examens bezocht door controleurs
uitgevoerde audits voor certificering
als aanbieder brandweeropleidingen,
duikopleidingen, commissie Toezicht
Locale Toetsing (TLT)

Gewerkt aan ontwikkeling en voorbereiding nieuw Examenmanagementsysteem (ter vervanging van het huidige MijnIFVexamens)
Examinering van bevolkingszorg overgenomen

Informatievoorziening
op www.ifv.nl

>
>
>
>

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

Belangrijke voorbereidingen getroffen
voor oprichting van Kenniscentrum
Informatiegestuurde Veiligheid: datagebaseerde producten en diensten voor
veiligheidsregio’s, crisispartners en
brede publiek
Verdere groei van aantal aangesloten
crisispartners op de netcentrische werkwijze en
LCMS, waaronder diverse waterschappen

Intensief gebruikgemaakt van LCMS
en netcentrisch samengewerkt tussen
veiligheidsregio’s en crisispartners bij bijzondere
incidenten, zoals het schietincident in Utrecht en
de landelijke KPN/112-storing

>

Vijftien veiligheidsregio’s aangesloten op het
Verkeersplein: ze benaderen de landelijke
diensten LCMS, Geo4OOV, ELO en SIS en
wisselen onderling informatie uit

Kennisuitwisseling
op www.ifv.nl/kennisevents

65 kennisevents
7567 deelnemers
Top 5 best bezochte kennisevents
1.
2.
3.
4.
5.

Brandweerevent
International Fire Safety and Science Congress
Incidentonderzoeksdag
International Fire Instructors Conference (IFIC)
Seminar Grof en extreem geweld

67 kennisdossiers
op www.ifv.nl/kennisplein

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

Basisprincipes van brandbestrijding
Evenementenveiligheid
Voorrangsvoertuigen
Veilige energietransitie
Kennisdocumenten fysieke veiligheid

Social media
			

7070

			

11139

volgers

volgers

				2957

volgers

Inkoop en materieel
op www.ifv.nl/inkoopenmaterieel

> Striping uitstraling gemoderniseerd en

gecoördineerd en gezamenlijk met hulpdiensten
geïntroduceerd

> 59 inzetten verricht door het plaatsen van

noodstroomaggregaten vanwege stroomuitval

> Beheer van de noodstroomaggregaten
in de C2000 switch-locaties,
aanhangers en mobiele opstelpunten

> Nieuwe uitstraling van

operationeel uniform
brandweer gedeponeerd en
beschermd
64.730 brandweerkledingartikelen
geleverd

> Mijlpalen binnen

Uitvoeringsagenda Brandweer en
Grootschalig brandweeroptreden
en Specialistisch optreden:
afronding handreiking
bluswatervoorziening, evaluatie
en actualisatie brandonderzoek
en ontwikkeling branche-RIE,
onderzoeken gestart thema
vrijwilligheid, ‘ROOD’-shows in
regio’s over GBO-SO, landelijke
vliegorganisatie drones brandweer
geformaliseerd

>

24

Innovatie
Met twee veiligheidsvraagstukken
samen met brandweer en
veiligheidsregio’s deelgenomen aan
Odyssey Hackaton, het grootste
‘blockchain’ evenement ter wereld
Deelname aan Europese project
Assistance met als doel verbeteren
van ‘situation awareness’ van
hulpverleners en hun capaciteiten in
complexe situaties

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Onder meer gerealiseerd binnen onze ambities op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen:

>

Gebruikte bedrijfskleding hulpdiensten verzameld, gesorteerd en
als grondstof aangeboden: gerecyclede stoffen
uniformkleding

>

		

>

40%, sportkleding 50%

Nieuw contract afgesloten voor verduurzaming gebouwen

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor het
groenonderhoud

>

		
		

Laadpalen elektrische auto’s geplaatst op 				
bedrijfsparkeerterreinen

Personeel
298 fte medewerkers
314 personen: 141 mannen en 173 vrouwen

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

€ 56.146.000
€ 55.776.000
€
982.000
€ 61.640.000

€

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

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

€ 29.718.000

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

€ 20.347.000

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

€

6.082.000

Instituut Fysieke Veiligheid
Iedere dag werken zo’n 300 professionals bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aan de
kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Als
IFV dragen wij eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele
en veilige manier kunnen doen. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere
burger in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.ifv.nl.

