Programma BBN Studiedag 10-11-2016
09.00 – 10.00 uur

Ontvangst

10.00 – 10.10 uur

Opening door dagvoorzitter
Rob Brons, Directeur/Commandant Brandweer Brabant-Zuidoost

10.10 – 10.40 uur

Een brandveilige organisatie; je krijgt het niet voor elkaar zonder mensen
Hoe geef je inhoud aan het veiligheidsdenken van bewoners en medewerkers?
Theo Terra, vm Hoofd Facilitaire Zaken
Erik Ablij, VR Zaanstreek, Waterland

10.40 – 11.05 uur

Het gebouw voldeed niet
Onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie naar branden in de binnenstad van Leeuwarden
(2013) en in Houten (2015).
Wat zijn de uitkomsten, wat valt hiervan te leren en welke rol spelen gebouweigenaren daarbij?
Henny Foederer, Inspectie Veiligheid en Justitie

11.05 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 11.55 uur

Parkeergarages; zo anticiperen op brand dat de brandweer nog kan blussen!
Brandveiligheid hoort bij een goed gebouw en dus ook bij een goede parkeergarage. Daar hoort
natuurlijk bij dat deze zo ontworpen geconstrueerd en beheerd worden dat de brandweer
redelijkerwijs kan blussen. Vanuit een analyse van parkeergaragebranden wordt ingegaan op de
kritieke punten bij een brand in een parkeergarage. Vandaar wordt afgeleid welke maatregelen
nodig zijn bij ontwerp, bouw en gebruik.
Wim van Vlierden, Vz NEN Commissie Brandveiligheid Parkeergarages

11.55 – 12.20 uur

Paneldiscussie naar aanleiding van de stellingen:
Gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid
Iedere werknemer zou zich bewust moeten zijn van de bouwkundige brandveiligheid

12.20 – 13.20 uur

Lunch

13.20 – 14.00 uur

Ik ben verzekerd, Duszzz!....
…Is een veel gehoorde stelling van verzekerden die hun bedrijfsgebouw, inventaris en goederen
tegen brand hebben verzekerd. Maar wat is er precies verzekerd, voldoe je aan de voorwaarden?
En is er gedacht aan de gevolgen van een brand voor je aansprakelijkheid? Kan je als huurder
aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van brand?
In een interactieve duo-presentatie worden veel gehoorde misvattingen over brandrisico’s (“het
gebeurt nooit!”), aansprakelijkheid (“dat is toch niet mijn verantwoordelijkheid?!”) en het verzekeren
ervan besproken vanuit de praktische en de juridische kant.
Michel Segers, C&A en Martina Smit, Van Steenderen MainportLawyers

14.00 – 14.25 uur

Samenwerken om brandrisico’s te verminderen
Leerpunten vanuit een brandveiligheidsscan en vanuit evaluatie van een brand naast een
datacentrum. Met een pilot van een uitgebreide bouwkundige brandscan heeft NSI voor een van
haar kantoren de brandveiligheid geëvalueerd. Daarnaast is gebleken dat ook een brand bij de
buren van een datacentrum vergaande gevolgen kan hebben. Op basis van deze kennis en
ervaringen blijken er veel mogelijkheden om samen met de huurder te komen tot verlaging van
brandrisico’s en mogelijke schade en gevolgschade.
Dennis van der Stoop, NSI

14.25 – 14.50 uur

Pauze

14.50 – 15.15 uur

Hoe reageert een kantoorpand op brand?
Arie van ’t Veld, DVT Advies

15.15 – 15.40 uur

Preventieve voorzieningen parkeergarages versus veilig optreden brandweer
Kenneth van Veen, Brandweer Rotterdam-Rijnmond

15.40 – 16.00 uur

Wet op de kwaliteitsborging; wat worden de effecten op de brandveiligheid van gebouwen?
Een aantal ‘instrumenten’ aan het woord:
Welk effect heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de brandveiligheid van gebouwen?
Ing. Johan van der Graaf van Nieman Raadgevende Ingenieurs laat aan de hand van een
instrument voor kwaliteitsborging zien hoe de brandveiligheid gedurende het ontwerp- en
uitvoeringstraject geborgd wordt. Ook gaat hij in op de rol van de ontwerper, bouwer,
kwaliteitsborger en gemeente.
Johan van der Graaf, Nieman Groep BV
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16.00 – 16.25 uur

Behoud wat goed is, vervang waar nodig
Certificeringsregelingen zorgen voor een controleerbare veiligheid, maar ook voor extra beheer en
onderhoudshandelingen. Hoe staan deze in verhouding tot elkaar? Streven is een brandveilig
gebouw te realiseren en niet een gebouw te maken wat enkel aan de wettelijke regels voldoet.
Benno Geerdink en Michiel Engwerda, Haagse Hogeschool

16.25 – 16.35 uur

Uitreiking en toelichting 11 editie Essentiële bouwkundige controlepunten
Door Marcel Koene, Brandweer Nederland, namens het projectteam Essentiële bouwkundige
controelepunten

16.35 – 16.55 uur

Paneldiscussie naar aanleiding van de stellingen
Gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid
Iedere werknemer zou zich bewust moeten zijn van de bouwkundige brandveiligheid

e

Presentatie cartoon van de dag; de hele dag samengevat in een cartoon
16.55 – 18.00 uur

Netwerkborrel en uitreiking deelnemerscertificaten

