
     7337 volgers 3,8%↑

    14388 volgers 29,2%↑  

     3554 volgers 20,2%↑ 

 
Onder bijzondere omstandigheden in 2020 is het ons gelukt om weer enkele 
belangrijke mijlpalen te realiseren om Nederland veiliger te maken. Voor het IFV 
betekende de coronacrisis primair een langdurige inzet in het Landelijk Operationeel 
Team Corona (LOT-C), de ondersteuning van het Veiligheidsberaad in zijn crisisrol en 
de rol van het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV in het monitoren en evalueren 
van de crisis.
 
Ondanks de coronacrisis en de bijbehorende beperkende maatregelen, kon een groot 
deel van onze opleidingen, trainingen, bijscholingen en examens toch doorgaan. In 
korte tijd is het gelukt om ons onderwijsaanbod en andere producten en diensten 
zoals onze kennisevents digitaal en in aangepaste vorm aan te bieden.
 
Ook hebben wij vorderingen gemaakt in onze ambitie om een nieuwe koers 
waar te maken: een toekomstbestendig publiek kennisinstituut zijn voor de 
veiligheidsregio’s, hun partners en de rijksoverheid. Wij kijken trots terug op wat wij 
hebben gerealiseerd in 2020 onder bijzondere omstandigheden. Een impressie van 
onze activiteiten in 2020 ziet u terug in deze infographic.

Opleidingen

Jaaroverzicht 2020

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
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Saldo van baten en lasten

Baten €  54.017.000
Lasten €  55.620.000
Saldo van baten en lasten €  -1.603.000
Balanstotaal  €  134.370.000

277 fte medewerkers 

302 personen: 56% vrouwen en  44% mannen

€

Toezicht en examinering
134 examenlocaties geaccrediteerd
81 praktijkexamens bezocht door   
 controleurs
6  audits uitgevoerd voor de 
 certificering van opleidingsinstituten  
 voor de brandweer
169  initiële certificaten voor duikarbeid   
 verstrekt

Examens

Innovatie

Personeel

Financieel resultaat

>

>>

>

Kennisuitwisseling

op www.ifv.nl/opleidingen

op www.ifv.nl/kennisevents

 

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. 

op www.ifv.nl/examens

Omzetverdeling

Social media

Het effect van cyberincidenten op veiligheidsregio’s 
is onderzocht en verwerkt in de publicatie 
Cybergevolgbestrijding

Gestart met onderzoek naar de invulling van bevolkingszorg-
taken door vijf veiligheidsregio’s en inliggende gemeenten 

Literatuurstudie verricht naar de veiligheidsaspecten van het 
gebruik van waterstof in een besloten ruimte

>
>
>

>
>

Onderzoek Brandpreventie       
Brandweerkunde
Crisisbeheersing   
Energie- en transportveiligheid

op www.ifv.nl/onderzoek

Informatievoorziening
op www.ifv.nl

8055 kandidaten zijn geëxamineerd

Gewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van een 
nieuw examenmanagementsysteem

De voorbereiding van een digitaal 
innovatieplatform voor veiligheidsregio’s

Deelname aan Europese project 
Assistance met als doel verbeteren van 
‘situation awareness’ van hulpverleners 
en hun capaciteiten in complexe 
situaties

Bovenregionale voorziening

Management en Bestuur

Informatievoorziening

Kennis

Onderwijs

Overige

GHOR en 
opgeschaalde zorg

leiderschap en 
organisatie

brandweer

multidisciplinaire 
crisisbeheersing 249 opleidingen, trainingen 

en bijscholingen 

>

>

>

Drie soorten taken

 

Wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio’s):  €  36.318.000

Opdrachten voor veiligheidsregio’s  €  19.706.000
(art. 69 Wet veiligheidsregio’s ):  

Opdrachten voor derden  €  5.004.000
(art. 70 Wet veiligheidsregio’s):  

4 lectoraten
133 onderzoeken

De brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch 
aangedreven voertuigen is onderzocht en verwerkt in 
een publicatie

Analyse van de in 2019 uitgevoerde 
praktijkexperimenten in een leegstaand zorg-
wooncomplex in Oudewater, resulterend in het 
rapport Rookverspreiding in woongebouwen

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

Start van de 52e 
voltijdsopleiding tot 
brandweerofficier

Nieuwe leerblokken ontwikkeld voor 
risicobeheersers van veiligheidsregio’s: 
veiligheidsdenken, risicogericht werken 
met decentrale regels en de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen

Voorbereiding van de Academie 
voor Crisisbeheersing

Flexibilisering van onderwijs GHOR: 
herziening van flexibele leerroutes in 
de GHOR-opleidingen is afgerond

Voor de bijscholingen van incident-
bestrijding zijn twee webinarseries 
ontwikkeld: basisprincipes voor 
brandbestrijding, energietransitie 
voor incidentbestrijders

Op het gebied van 
leiderschap en 
organisatie is het 
bijscholingsprogramma 
Instructeur afgerond 

De lancering van het Kenniscentrum Informatiegestuurde 
Veiligheid dat de veiligheidsregio’s en hun crisispartners 
kennis, techniek en ondersteuning biedt op het gebied van 
business intelligence (BI), data en data-analyse

Verdere groei van aantal aangesloten 
crisispartners op de netcentrische 
werkwijze en LCMS 

Realisering van een koppeling 
tussen het LCMS en de ELO

Vernieuwing van de module waarmee 
veiligheidsregio’s zelf toetsen kunnen 
maken in de ELO

Vaststelling van het nieuwe programma 2020-
2025, gericht op 1) informatiegestuurd werken, 
2) continuïteit (informatieveiligheid en digitale 
weerbaarheid), 3) samenwerken in ketens en 
netwerken en 4) robuuste basisvoorziening

Start van de coalitie Virtuele Assistent, een 
samenwerking van vier regio’s, het IFV en iNowit 
op het gebied van kunstmatige intelligentie 
om de informatiemanager tijdens een crisis 
te ondersteunen bij het maken van een 
situatiebeeld

Vier publieke dashboards gerealiseerd 
kerncijfers.ifv.nl: kerncijfers 
incidenten, kerncijfers reactietijden, 
fatale woningbranden, reddingen bij 
woningbranden

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

>

>

>

Aantal kennisevents: 35

Aantal deelnemers: 1070

Aantal online deelnemers/views: 33.978

Top 5 best bezochte online kennisevents
1.  Basisprincipes van brandbestrijding
2.  Webinar Elektriciteit
3.  Live-uitzending Brandveiligheid parkeergarages
4.  Opname en uitzending resultaten van het onderzoek  
 naar rookverspreiding  in woongebouwen
5.  Webinar Energietransitie windturbines

Productie van webinars en video in eigen beheer 
dankzij de inrichting van een opnamestudio

Beheer en handhaving van de huisstijl voor 
openbare orde en veiligheid

55 inzetten verricht door het plaatsen 
van noodstroomaggregaten vanwege 
stroomuitval 

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

Mijlpalen binnen Uitvoeringsagenda Brandweerzorg en 
programma Grootschalig brandweeroptreden en Specialistisch 
optreden: afronding van 19 trajecten van de uitvoeringsagenda, 
de organisatie van het webinar Specialisme technische 
hulpverlening (STH), de lancering van de online game ‘Weet 
jij het?’, de ontwikkeling van een ELO-module over GBO-SO, 
ondersteuning van de landelijke vliegorganisatie Drones voor 
de brandweer, samenwerking met ProRail voor de verdere 
doorontwikkeling van spoorincidentbestrijding, oplevering van 
de landelijke visie Hulpverlening

53.850 brandweerkledingartikelen geleverd; 
afspraak met regio’s gemaakt om operationeel uniform 
van de brandweer voor alle regio’s te gaan leveren

3.095 brandweeronderscheidingen, 751 oorkondes en 
medailles en 108 jeugdmedailles en batons geleverd

>

>

Nieuwe contracten voor haakarmvoertuigen en 
dienstvoertuigen onder maatschappelijk verantwoorde 
condities en duurzame criteria

Nieuw contract voor warme drankenvoorziening met 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Actualisering van het actieplan maatschappelijk 
verantwoord inkopen

Platform duurzaamheid opgezet voor de bewustwording 
bij de regio’s

>

>

>

>

Landelijk Operationeel Team 
Corona (LOT-C)

Het LOT-C heeft als COVID-19 werkorganisatie operationele 
coördinerende, monitorende en uitvoerende taken verricht voor het: 

1.  Veiligheidsberaad, de veiligheidsregio’s en 
 het DGC-19 gezamenlijk: 
 > het verzorgen van een periodiek actueel nalevingsbeeld; 
 > het verzorgen van een periodiek algemeen landelijk beeld; 
 > het verzorgen van een actueel beeld met duiding van   

 kwetsbare groepen; 
 > een gezamenlijke operationele early warning, early watch   

 functie; 
 > vanaf 18-9-2020; het verzorgen van een landelijk beeld van  

 genomen maatregelen. 
 
2.  VB en de veiligheidsregio’s: 
 > het verzorgen van een juridische helpdesk; 
 > het in stand houden van een operationele verbinding met de 
  operationeel leiders van de veiligheidsregio’s; 
 > samen met het ministerie van VWS realiseren van regionale  

 dashboards 

3.  Rijksprogramma COVID-19: 
 > het aanleggen en in standhouden van een strategische 
  noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen 
  voor essentiële processen; 
 > het inrichten en in standhouden van een samenwerkings-  

 platform arbeidsmigranten

60%

32%

8%

Bovenregionale voorzieningen

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

>

https://twitter.com/ifvtweet
https://www.linkedin.com/company/instituut-fysieke-veiligheid-ifv-/
https://www.facebook.com/instituutfysiekeveiligheid
https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Kennisthema-informatievoorziening.aspx
https://kerncijfers.ifv.nl/mosaic/kerncijfers-veiligheidsregio-s

