Internationale bijeenkomst IFE juli 2019
Op 15 en 16 juli 2019 was de internationale bijeenkomst van het IFE. 42 vertegenwoordigers uit 15
verschillende landen van lokale afdelingen van het IFE kwamen bijeen in Brighton. Ik (Ruud van
Liempd, onderzoeker Brandweeracademie) ben als vertegenwoordiger van het IFE Nederland
afgevaardigd naar deze bijeenkomst.
Opvallend in deze bijeenkomst was voor mij de potentie die aanwezig is in het internationale
netwerk. Of ik nu iets wilde weten over het bestrijden van vuurwerkbranden in het buitenland, hoe
de stap te maken naar performance based regelgeving of op zoek was naar manieren om het lokale
netwerk van het IFE meer te versterken en te verbinden, bij elke vraag had ik meerdere mensen die
nuttige informatie voor me hadden. Uit het internationale netwerk is veel informatie te halen en veel
van de uitdagingen die de verschillende landen hebben zijn gedeelde uitdagingen met die van
Nederland.
Een aantal andere onderwerpen die besproken zijn:
- Het versimpelen van het (online) aanmeld- en accreditatieproces. Hier wordt aan gewerkt,
maar dit kost meer dan tijd gehoopt.
- Hoe de verschillende lokale afdelingen van het IFE te werk gaan en hoe actief ze zijn. Dit
verschilt veel per land.
- De activiteiten van verschillende special interest groups, bijvoorbeeld die over veiligheid van
brandweermensen en brandonderzoek. Meer informatie over de verschillende special
interest groups is te vinden via de website van het IFE (IFE.org.uk). Je kan jezelf aanmelden
om lid te worden van een groep. Hierin kun je een internationaal netwerk op een bepaald
vakgebied binnen komen.
Deze internationale bijeenkomst heeft voor mij weer het belang van het IFE laten zien. Het verbinden
van gelijkgestemden in een netwerk om elkaar te kunnen versterken. Naast de kracht die we als
lokale afdeling van het IFE kunnen hebben, liggen er ook veel mogelijkheden in het internationale
netwerk.
Mocht iemand vragen hebben over het internationale netwerk of de special interest groups dan kan
je mij bereiken op ruud.vanliempd@ifv.nl of 06 11 62 89 04

