
     7601 volgers 3,6%↑

    16744 volgers 16,4%↑  

     3800 volgers 6,9%↑ 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
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Saldo van baten en lasten

Baten €  86.763.000

Lasten €  85.885.000

Saldo van baten en lasten €  878.000

Balanstotaal  €  69.929.000

Gemiddelde bezetting 2021: 300 fte

Bezetting per 31.12.2021: 289 fte: 53% vrouwen en 47% mannen

€

Innovatie

Personeel

Financieel resultaat

Kennisuitwisseling

Van IFV naar NIPV

Sinds begin 2022 werken wij als het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), 

bij wet vastgelegd onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). NIPV is het publiek 

kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt 

en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als 

een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en 

brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland. 

Kijk voor meer informatie op onze nieuwe website www.nipv.nl.

Omzetverdeling

Social media

Informatievoorziening

Implementatie van innovatieplatform: 
digitaal platform voor alle veiligheidsregio’s 

Innovation Friday: maandelijkse digitale 
bijeenkomst over actuele onderwerpen 
zoals robotisering en digital twins of 
energietransitie

Start van een innovatietour door 
veiligheidsregio’s met als doel actief 
innovatieve initiatieven ophalen die 
landelijke potentie hebben

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

Bovenregionale voorziening 74.964

Management en Bestuur 7.435

Informatievoorziening 8.873

Kennis 10.532

Onderwijs 13.218

Overige 19.493

>

>

>

>

>

Drie soorten taken

Wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio’s):  €  57.433.000

Opdrachten voor veiligheidsregio’s  €  55.209.000

(art. 69 Wet veiligheidsregio’s ):  

Opdrachten voor derden  €  21.781.000

(art. 70 Wet veiligheidsregio’s):  

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid heeft 

diverse cijfers en dashboards opgeleverd: maandelijkse 

kerncijfers incidenten, nieuwjaarsincidenten, fatale 

woningbranden, reddingen bij woningbranden en 

incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

LCMS door minister van Justitie en 

Veiligheid verklaard tot Landelijke 

Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) en 

is verder doorontwikkeld

VR-ISAC (Veiligheidsregio lnformation 

Sharing and Analysis Centre) volledig in 

werking: alle 25 veiligheidsregio’s en IFV 

aangesloten op landelijke informatielijnen 

in cyber domein en meegedaan aan 

overheidsbrede cyberoefening ISIDOOR

Samen met vier veiligheidsregio’s gewerkt aan 

eerste AI-oplossing voor crisisbeheersing: 

automatisch bronnen doorzoeken, data 

combineren en daarmee goed situatiebeeld van 

actueel incident geven

Verdere ontwikkeling en uitbreiding van 

referentiearchitectuur VeRA

Aantal aangesloten veiligheidsregio’s op het ICT-

Verkeersplein gegroeid naar eenentwintig. Ook 

twee nieuwe crisispartners aangesloten op het 

ICT-Verkeersplein 

Implementatie van Landelijk Koppelvlak 

afgerond: koppelingen tussen 

dataleveranciers en doelomgeving 

(zoals Geo4OOV databases) in gebruik 

genomen en verder ingericht

>

>

Top 5 best bezochte online of 
hybride kennisevents

1. Live-uitzending Brandveiligheid parkeergarages

2. Webinar Energietransitie windturbines

3. Brandweerevent

4. Basisprincipes van brandbestrijding

5. Webinar Elektriciteit

Piketorganisatie regelmatig ingezet voor 

noodstroomvoorziening voor operationeel 

houden verbindingsnetwerk C2000

74 keer noodstroomaggregaten geplaatst 

vanwege stroomuitval 

Bijstand geleverd aan Limburg in verband met 

watersnoodramp door leveren van zandzakken 

en waadpakken

Hulpgoederen aan Litouwen geleverd voor vluchtelingenopvang 

vanuit Belarus

Programma Grootschalig brandweeroptreden en specialistisch 

optreden (GBO-SO) is afgerond, ontwikkelde producten in beheer 

genomen

Knooppunt Coördinatie Regio - Rijk (KCR2) is opgericht 

met als doel meer regie en coördinatie op gebied van 

informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en 

rampen voor Rijk en regio 

Selectie van leverancier voor ontwikkeling en levering 

van operationeel uniform voor de brandweer

50.052 brandweerkledingartikelen geleverd

3.519 brandweeronderscheidingen en penningen, 851 

oorkondes en 153 jeugdmedailles en batons geleverd

>

>

>

Bij meerdere (kleding)aanbestedingen is actiever naar duurzame 

keuzes in de gehele keten gekeken dan alleen naar het duurzame 

(eind)product

Eerste regionale coalitie gevormd met vier veiligheidsregio’s 

om samen met studenten te werken aan de Sustainable 

Development Goals (SDG) challenge: hoe kan de CO2 footprint bij 

brandoefeningen gereduceerd worden?

Ambities en doelen geformuleerd met nieuwe afvalinzamelaar om 

bedrijfsafval structureel te verminderen en om bewustwording 

rondom afvalscheiding bij medewerkers en bezoekers te verhogen

Alle nieuwe leasewagens die onder het wagenparkcontract 

worden geleased, zijn hybride plug-in of elektrisch aangedreven

>

>

>

>

Landelijk Operationeel Team 
Corona (LOT-C)

Het LOT-C fungeerde twee jaar lang als een onmisbaar landelijk 

knooppunt in de coronapandemie, verbond veiligheidsregio’s, het 

Rijk en crisispartners met elkaar en ondersteunde hen om een 

gezamenlijk optredende overheid vorm en inhoud te geven. 

43%

41%

Bovenregionale voorzieningen

Onder meer gerealiseerd binnen onze ambities voor onze eigen 

organisatie en voor opdrachtgevers en partners, op het gebied 

van onze maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

 
Het jaar 2021 was het laatste jaar als het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), vanaf 

2022 werkzaam onder de naam Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). 

Het was ook een jaar waarin de coronacrisis weer veel heeft gevraagd. In 2021 

hebben veiligheidsregio’s, crisispartners en het IFV intensief samengewerkt. De 

meerwaarde van deze samenwerking heeft zich onder andere laten zien in de 

voortdurende inzet in het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C), de uitvoering 

van andere pandemie gerelateerde projecten (beveiliging Covid-19 testlocaties, 

aanleggen landelijke voorraad beschermingsmiddelen) en de ondersteuning van het 

Veiligheidsberaad. 

Het reguliere werk is vanzelfsprekend ook doorgegaan. Ook hier heeft de organisatie 

laten zien veerkrachtig te zijn. Zo is de versnelde digitalisering van het onderwijs 

gerealiseerd. 

Het instituut is trots op wat er onder bijzondere omstandigheden is bereikt. 

Onderstaande overzicht geeft een impressie van de activiteiten in 2021.

Opleidingen

Jaaroverzicht 2021

Toezicht en examinering
260  examenlocaties geaccrediteerd

56  praktijkexamens bezocht door 

controleurs

12  audits uitgevoerd voor de certificering 

van opleidingsinstituten voor de 

brandweer

160  initiële certificaten voor duikarbeid 

verstrekt

Examens

>

>

>

>

>

>

Kennis voor incidentbestrijders gebundeld in Infoblad 

energietransitie

Onderzoek naar de pilot commandovoering afgerond 

met oplevering eindrapport met toepasbaarheid van 

situationele commandovoering in de praktijk 

Jaaroverzicht gepubliceerd van 

fatale woningbranden in 2020

>
>

>
>

>

Onderzoek Brandpreventie       

Brandweerkunde

Crisisbeheersing   

Energie- en transportveiligheid

9937 kandidaten zijn geëxamineerd

Voorbereiding op aanbesteding gestart voor nieuw,  
toekomstbestendig examenmanagementsysteem

Lessen uit Covid-19 aanpak zijn onderzocht en gepubliceerd 

in een rapport De coronacrisis: voorbereiding en improvisatie

De brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch 

aangedreven voertuigen is onderzocht en verwerkt in een 

publicatie

>
>

>
>

Ontwikkeling nieuwe leergangen voor 

voertuigbediener, verkenner, gaspakdrager, 

coördinator verkenningseenheden, duikfuncties
Uitvoering van flexibele leerroutes 

van onderwijs GHOR is doorgezet en 

twee nieuwe leerroutes voor Officier 

van Dienst geneeskundig en Directeur 

Publieke Gezondheid ontwikkeld

Op het gebied van leiderschap en organisatie 

is samen met lectoraat Crisisbeheersing 

onderzoek gedaan onder veiligheidsregio’s naar 

leiderschap in veranderende samenleving

Ingespeeld op meer behoefte aan opleidingen 

en trainingen crisisbeheersing zoals opleidingen 

Informatiemanager en Operationeel leider en de 

training basisbeginselen van crisismanagement 
Verder optimaliseren van 

hybride onderwijs

Op verzoek van en in samenwerking met Europese 

brandweer-federatie (FEU) ontwikkelprogramma 

voor brandweerofficieren (Officer Development 

Program) opgezet

Tien nieuwe leerblokken ontwikkeld en 

uitgevoerd waaronder veiligheidsdenken, 

risicogericht werken met de (de)centrale regels 

en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

>

Verschillende producten opgeleverd zoals periodiek 

actueel nalevingsbeeld, periodiek algemeen landelijk 

beeld en actueel beeld met duiding van kwetsbare 

groepen

Juridische helpdesk opgezet, vragen beantwoord en 

verbinding gehouden met operationeel leiders van 

veiligheidsregio’s

Strategische noodvoorraad persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor essentiële processen 

aangelegd

Samenwerkingsplatform arbeidsmigranten opgericht

>

>

>

>

16%

Doorontwikkeling flexibel leerlandschap 

Risicomanagement

Start van landelijke bijscholing 

Basisprincipes van brandbestrijding voor 

oefenstafleden en landelijke bijscholing 

instructeur Brandbestrijding

https://twitter.com/ifvtweet
https://www.linkedin.com/company/instituut-fysieke-veiligheid-ifv-/
https://www.facebook.com/instituutfysiekeveiligheid
http://www.nipv.nl
http://www.lcms.nl

